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 و فتهرشیپ و طسومت حطوس رد زوندوی انرب اهر يارب رىستیجر نهیزم رد انندگانوخ دانش حطس شیافزا ورمنظ به مقاله نیا طی مردا یسع وي
  .دیدان یم آنها هربارد رمتک هک دهم هیارا ار یالبطم سانوین نامهرب صوبخص

 يارب البطم رشتیب هک ام دهکر انتخاب طوري ار نویعنا ويس و سمت, باشند سانوین نامهرب دیبا مقاله نیا انندگانوخ رشتیب هکنیا به جهوت با البته
 پاسخ, فصل يابتدا الوس به مباحث لطو رد و شده آغاز الوس یک با فصل ره هک است فصل چند شامل مقاله نیا. باشند مناسب سازان نامهرب

 العهطم دقت با ار ها فصل همه پس .دباش می انوعن آن رت قبل لوفص از شما یآگاه ها قسمت از یبعض البکامل مط دریافت الزمه. شود می داده
  .دینک

با . استهایی شده  نیز اشاره XPهاي قبل از  هاي الزم به ویندوز است و در قسمت XPدرصد موارد ویندوز  90تم عامل هدف این مقاله در سیس
  ...امید مفید بودن این مطالب براي شما 

  

  

  )1384مرداد (جواد سلطانی 
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  مقدمه §
  

 اندوبت دیشا هک, دوخ ريستیجر رد اشکنک با تا کند می بیغرت ار سر که گاه هک یسخنان. دردا دوجو ريستیجر به اجعر يادیز هاي هافسان چندر گ
 و يدربراک هاي هنامرب ماتیتنظنگهداري  يارب داده گاهیپا یک جز يزیچ ريستیجر اما. دهد ابوج آمده دوجو به ذهنش رد هک ییها الوس به

 نیا لیدل. است دهکرن هیارا زوندوی ريستیجر با هطابر رد انربراک یآگاه يارب يادیز مستندات زین سافتیکروما ترکش. ستین زوندوی صوبخص
 از الوس و جاعرا ها ده تانریاک يفضا قسمت ره رد شما یکلک ربا ره با. کند می فایا زوندوی رد ار یفریظ نقش ريستیجر. است شنرو امالک رام
 دردا ار انرطس سنگ مکح ريستیجر هک است لیدال نیهم به. است زوندوی دهرپ پشت ریويسنا ريستیجر اقعو رد .گیرد می تورص ريستیجر
  .شود می فاجعه به رمنج زین آن دوجو عدم اما دهکر ساده يدربراک هاي هنامرب همه و سازان نامهرب يارب ار راک چه راگ آن دوجو ایرز

 نیا به اما. نندک راک توانند نمی ريستیجر رد شان العاتطا شتنون و فتنرگ نوبد آنها نریتراک مک و نریت کچکو یحت يدربراک هاي هنامرب همه
 ريستیجر يارچ و نوچ رد اشکنک به شان عالقه دورم زبان لواص یريادگی دنکر املک و یرياگرف احلرم طی سازان نامهرب هک ستین لیدل
 ره يارب هک ندساز می رقاد ار دوخ نامهرب و دهکر ساده شان هنامرب ماتیتنظ هاي هداد با ار دوخ راک ريستیجر لهیسو به سازان نامهرب بلکه دازندرپیم
 دوخ نامهرب با ربراک ره طتبارا یمنیا شیافزا طور نیهم شان نامهرب دکرعمل بریض فتنر باال با بیترت نیا به. نندک جادیا یشخص ماتیتنظ ربراک

 یک رد آنها تا کند می اهمرف سازان نامهرب يارب ار انکام نیا ريستیجر. دازندربپ نامهرب هدف و یاصل يها دک به دهوآس الیخ با هک ندوش باعث
  .ندورآ مغانرا به سندوین یم هک يا نامهرب يارب ار نظم یاتبرم سلسله امالک یطمح

. بشناسد یبوخ به ار) عاملش ستمیس یعنی( دوخ رکا یطمح که ستنویسی ا برنامه يا فهرح سوین نامهرب کی و است زوندوی حرو و قلب ريستیجر
 راک عروش نیهم رد دیا دهکرن راک زوندوی ريستیجر با نونکتا هکنیا ای دریندا رارق طسومت حداقل حطس رد, انربراک دسته جزء شما که یتورص رد
  .دینک رنظ فرص بخش نیا ادامه العهطم از دتوانی می تورص نیا یرغ رد دهم می حیضوت دهرفش تورص به ار الزم و یاساس دراوم
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× RegEdit.exe رجیستري سخنگوي  

 نیب ريبرکا طابر نامهرب نیا. دیکن اراج و پیتا ار regedit مانرف Run ويمن رد ستیکاف دوخ ستمیس ريستیجر ياومحت مشاهده يارب
  .آورد می رد شینما به Microsoft Explore همانند ار ريستیجر العاتطا Regedit. شماست و ريستیجر رد دوجوم العاتطا

 چند کنید می مشاهده که طور همان و شود می گفته Key دیکل آنها به که دبینی می ار هایی هشوپ Regedit ريستیجر یشگراویر چپ سمت رد
 Sub رگ انینماشماره یک  ویرتص البته. مگویی می Sub Key یاصل هاي کلید ها این هب. ندباش می آنها عهومجم یرز ها کلید هیبق که هستند دیکل

key رد دوجوم يها Win XP که دباش می بخش کی ماتیتنظ از يا عهومجم یاصل دیکل ره. کنند می ن زوتجا عدد پنج از نجایا رد که دباش می 
  .درک میاهوخ استفاده آنها نام مخفف از ما است بلند یکم آنها نام که ییآنجا از. است شده انوعن کدام ره يها ییارکابه طور کل  لوجد رد

  

 کلید اصلی مخفف شرح

 HKCR HKEY_CLASSES_ROOT را نیز در بردارد Com اشیاها براي  انواع مختلف فایل را به برنامه مربوطه ارتباط داده و ثبت کالس

 HKCU HKEY_CURRENT_USER *تنظیمات خاص کاربر مربوط به کاربر کنسول

 HKLM HKEY_LOCAL_MACHINE ستا هاي سیستمی و سخت افزاري تنظیمات خاص کامپیوتر مربوط به همه کاربران و داده

 HKU HKEY_USERS دهد مینمایش  آنکاربر را در شاخه مربوط به  هرحداقل شامل سه زیر کلید است که تنظیمات 

 HKCC HKEY_CURRENT_CONFIG ستا ي سخت افزاريها فایلهاي پیکر بندي براي پرو نوعی ارتباط با داده

 کند می رد کایست که با صفحه کلا  ريبرل کاوکنس ربرکا* 
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  1 تصویر

 

  

  2 تصویر
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 شما سخت سکید رد دوجوم هاي هداد رساختا مشابه رایبس که ستی ااتبرم سلسله رساختا کی ريستیجر رساختا. توجه کنید 2به تصویر شماره 

  .است
 یرمقاد ار ها دهدا نیا. دردا رمقدا چند ای کی دیکل ره اقعو رد. دبینی می ار دیکل ره هاي هداد دوخ ريستیجر رشگیاویر استر سمت هرپنج رد

Values دباش می یاصل صهیخص سه ياردا ريستیجر رد رمقدا ره. منامی می:  

 رد دتوانی می  "?" و "*",  "\"هاي  کاراکتر از یرغ به کد ینیو راکترکا 256   ای   ANSI راکترکا 512 رحداکثکه   Name نام - 1
  .هستند زوندوی دوخ استفاده يارب شود می آغاز هطنق  "." با که ییها نام ضمن رد دیکن استفاده ريگذا نام

  :از تندرعبا آنها نریت استفاده رپ که کند می مشخص ار آن هاي هداد عون و مترف رمقدا ره عونکه  Type نوع - 2

REG_BINARY  :دکن می هیرذخ ار خام رينیبا عون داده یرمتغ عون نیا   

REG_DWORD  :ط   غل ای سترد یقطمن یرمقاد دنکر هیرذخ يارب نیهمچن و یتیبا 4 هاي هداد شینما يارب یرمتغ عون نیا
TRUE OR FALSE   1"عدد  از سترد شینما يارب و "0" عدد زا طغل شینما يارب هک بیترت نیبد. ندرو می راک به" 

  .شود می استفاده

REG_SZ  :شود می استفاده ربراک طسوت اندنوخ قابل متن دنکر هیرذخ يارب هک دباش می دراستاندا يا شتهر یرمتغ عون نیا.  

REG_EXPAND_SZ  :نیا از دوخ اعمال یبعض جهت ها افزار نرم هک دباش می شرگست قابل يا شتهر یرمتغ عون یک نیا 
 زوندوی  نصب یر مس ی عنی  دوخ  یاقعو ر مقدا با % SYSTEM ROOT%  ترعبا يجا به مثال. کنند می   استفاده یر متغ

 که یمادام و است شتهر یعون یرمتغ عون نیا هک دیباش داشته جهوت دیبا. شود می نیگزیجا) C:\WINDOWS مثال(
  .دباش مین REG_SZ جزء يزیچ باشد نداشته دوجو ی آناصل رمقدا به آن لیتبد يارب ريزااف نرم

  

ü وجود هم دیگري اي داده هاي نوع  البته 
 براي بخصوص آنها از برخی که دارند
 مورد بسیار  افزار سخت نویسان برنامه
به  در آنها با رابطه در. باشند می عالقه
 براي ولی کرد خواهم بحث زودي
  .کند می کفایت حد همین تا کار شروع

  

 حجم اما. باشد تیبا 32768 رحداکث دتوان می رمقدا ره داده. باشد اي داده ويحا ای یته, یخال دتوان می رمقدا ره که  Data ها داده - 3
     .است 2KB عمل رد آن
 کیکل استر ها کلید از یکی ر رويب راگ. شود می گفته Default ضرف شیپ رمقدا آن به که دردا Value رمقدا کی حداقل دیکل ره
 رمقدا عون دردا دوجو آن رد Default که شود می ساخته) دیکل یرز انوعن به( يدیکل دیکن انتخاب ار Key سپس New نهیگز و دیکن
 ار ضرف شیپ رمقدا عون ندتوان می کنند می ن رکا یسترد به که هایی هنامرب اما باشد Reg_SZ شتهر عون از دیبا شهیهم ضرف شیپ
  عالمت  با  ار یته  ريستیجر ر شگیاویر. دوش شتهون يزیچ آن رد که یمادام  تا  ستی اته هم  ضرف شیپ ر مقدا  داده. کنند ضوع
)value not set (دهد می نشان.  
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  Hive يها فایل:  اول فصل §
  ؟کند می هیرذخ جاک ار ريستیجر ياومحت زوندوی دیدانیم ایآ

  

    .ندردا عهدهرب ار ريستیجر هاي هداد ريدا نگه فهیظو Hive انوعن با اي داده يها فایل
    .داد اهموخ حرش ار رعم نیا علت يبعد هاي همقال رد دینما یم هیرذخ ار HKU و HKLM هاي کلید ياومحت طفق زوندوی
 رد دوجوم HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist شاخه به Hive يها فایل یرمس از شدن لعطم يارب
  .دیینما اجعهرم ريستیجر

  
  

 است علت بدان نیا شود مین  هیرذخ ییجا چیه رد HKLM\HARDWARE دیکل که افتی دیاهوخ رد قوف دیکل ياومحت رد کاشکن میک اب
 رافزا سخت يارب قبال که ییها یورارد و inf يها فایل لهیسو به اقعو رد. کند می جادیا آمدن باال هنگام به ربا ره ار قوف دیکل ياومحت زوندوی که

 دیکل ياومحت, آنها با نهیبه طتبارا جادیا يارب ازین دورم العاتطا با هطابر رد ريافزا سخت عاتطق دوخ از الوس با نیهمچن اند شده نصب
HKLM\HARDWARE کند می یده رمقدا ريستیجر رد ار.  

   

 
 

.
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  :یرمس رد شوند می وطبرم HKLM دیکل به که Hive يها فایل راکث

%WinDir%\System32\config 

 Run ويمن رد ار config مانرف ستیکاف یرمس نیا به یابی دست يارب. ندردا رارق 
 !دیکن اراج

 ها کلید رد دوجوم العاتطا تمام زوندوی. دباش می رينیبا Hive يها فایل تمام مترف
 به طفق مختلف هاي افزار نرم طسوت ها آن ريشتاون و اندنوخ مترف از رنظ فرص ار

    .کند می هیرذخ Hive يها فایل رد رينیبا شکل
 جابهجا و پاك ار آنها ای دیده ییرتغ دیانتو نمی ار Hive يها فایل که دیباش داشته جهوت

 و کند می باز ار ها فایل نیا آمدنش باال يارب استوخ رد محض به زوندوی ایرز ,کنید
  .دساز می ممکن یرغرا  باز Hive يها فایل روي رب دهرب نام يها اتیعمل انجام امکان

  

  

 ینگوچگ و Hive يها فایل لهیسو به ريستیجر از یريگ بانیپشت ورمنظ به ار ییها وشر )Hive يها فایل ريگذا ربا( هاي بعديفصل رد
  .داد اهموخ ائهرا, رگید یموب ستمیس ای نیماش کی روي Hive يها فایل ريگذا ربا

  .ندردا هطابر Hive يها فایل با یعون به هک کند می یفرمع ار ییها فایل اعوان یرز لوجد

  شرح     انشعاب

log.       لیفا کی اتییرتغ شرگزا Hive  

  است Hive لیفاخود      انشعاب بدون

alt.   زوندوی رد XP لیفا. دگیر نمی رارق استفاده دورم System.alt لیفا از بانیپشت نسخه کی 2000 زوندوی رد Hive  
  است System یعنی ستمیس یاصل

sav.   لیفا کی از يا نسخه Hive مد" فاز انیپا رد که Text" تیفقوم عدم تورص رد. شود می جادیا زوندوی نصب نامهرب 
 يبعد  Restart رد تا شتابند یم نصب نامهرب کمک به ها فایل نیا "graphics مد" فاز رد زوندوی نصب نامهرب
  دیربگ رس از ار دوخ رکا اندوبت نصب نامهرب
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ü فرمان اجراي با( کنید باز را خود جیسترير ویرایشگر :نکته یک Regedit منوي طریق از Run(    
 مانند داده نمایش بزرگ حروف با کامال را ها کلید ضیبع نام Regedit که دشوی می متوجه ها کلید نام در دقت کمی با

HKLM\SYSTEM  مانند اند شده نگاشته معمول روش همان با ها کلید اکثر اما نیست زیاد موارد این تعداد  HKCU\Console  نکته 
    ! ستا جا همین
 در  HKLM\SYSTEM  مورد این در مثال هستند خود به مختص Hive فایل داراي اند شده نویسی نام بزرگ حروف با که هایی کلید کیله
  :فایل

%WinDir%\System32\config\system  

  .)درندا يندوپس  یچه و است system لیفا نام که دیکن دقت( ددرگیم هیرذخ

  

  .دوب Hive يها فایل رب يا مقدمه فصل نیا
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  SID امنیت هاي شناسه:  دوم فصل §

  ! دباش می تیامن شناسه کی ريدا کند می رارقرب طتبارا زوندوی با که ريبرکا ره دیدان یم ایآ

  

× SID ؟ چیست  

 کدام ره يارب زوندوی که آیند می رشما به یتیامن لواص, تیامن با طتبرم يها یش یرسا و ها هروگ, ريبرکا يها اکانت, رتیوکامپ يها اکانت
 آن با که يزوندوی رد من شخص SID مثال هستند درف به رمنحص دشانوخ دهومحد رد ها SID. گیرد می رنظ رد SID تیامن شناسه کی آنها از
  .دباش می "S-1-5-21-746137067-1390067357-1801674531-1004" رابرب  کنم یم رکا

 به وطبرم شناسه اعداد یمابق و است 1 دورم نیا رد که دباش می SID شرنگا دهنده نشان يبعد عدد, شود می آغاز S فرح با شهیهم SID کی
  .ندباش می یش آن زهوح

SID رد یش ره به وطبرم يها 
 درف به رمنحص آن تیفعال زهوح

 ريبرکا شما راگ یحت هستند
 رارقرب طتبارا زوندوی با که دیباش
 اکانت دنرک پاك به اقدام و دهرک

 قبال که SID, دیکن دوخ اتصال
 آن با ار اکانت آن زوندوی
 يارب قتو چیه رگید شناخت یم
 رد زهوح آن رد ريگید یش چیه
  .شود مین فتهرگ رنظ

  

 و ها ترویکامپ تمام رد و هستند لومتدا يها SID ها این) دیکن جهوت ویرتص به( S-1-5-18 مانند هستند باال مثال از رت تاهوک ها SID از یخرب
 ريستیجر رد ها ربا و ها ربا و اندازند یم زحمت به رکمت ار) رشگواک( رهک کی که است آن ها SID نیا دنوب جالب لیدل. ندباش می کسانی ها زهوح
  .شد دیاهوخ اجهوم آنها با رگید يها جا و
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  :دبینی می ار آنها نریفترومع سترفه یرز رد

SID                               گروه یا کاربر نام  

S-1-5-1   Dialup 

S-1-5-2   Network 

S-1-5-13   Terminal Service User 

S-1-5-14   Remote Interactive Logon 

S-1-5-18   System  LocalSystem ای 

S-1-5-19   LocalService 

S-1-5-29   NetworkService 

S-1-5-domain-500  Administrator 

S-1-5-domain-501  Guest 

S-1-5-domain-520  Group Policy Creator Owners 

S-1-5-domain-545  Users 

S-1-5-domain-546  Guests 

S-1-5-domain-547  Power User 

  
 همان نجایا رد domain از ورمنظ. دبینی می "S-1-5-domain-500" تورص به ار Administrator به وطبرم SID سترفه نیا رد

  :رابرب من زوندوی رد Administrator به وطبرم SIDمثال طور به. دباش می زهوح رد هوطبرم شناسه شد گفته که طور

 S-1-5-21-746137067-1390067357-1801674531-500 

 شما باشد شده یانواخرف ربرکا کی لهیسو به طفق شما زوندوی راگ یعنی است صیتشخ قابل بیترت نیهم به هم انربرکا هیبق SID. دباش می  
  .دینیبب ار دوخ SID ريستیجر رد HKU دیکل قطری از احتر یلیخ دتوانی می

در بسته ضمیمه همراه این مقاله  دوریآ دست به کد قطری از ار ستمیس کی يها SID دتوانی می آن لهیسوب هک نامهرب یک هم اننویس برنامه يارب
  .وجود دارد
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  ؟ کنید استفاده کاربر چندین کاربري امکانات از کردن Logon بار یک با توانید می چگونه ×

  .کنمیم انوعن ار یرز مثال عوضوم شدن شنرو ربهت يارب

 اجازه زوندوی اما کنم اراج داشت رارق Power User هروگ رد که ريبرکا با ار ستمیس تیریمد هاي هنامرب از یکی استموخیم که دوب یزمان
 دموب دهرک Logon زوندوی به Javad ريبرکا نام با که من به, نیاربناب دوب گذاشته آزاد Admin هروگ انربرکا يارب طفق ار نامهرب آن ياراج

    ! داد ینم ار آن ياراج اجازه
 دمونم انتخاب ار Run As نهیگز شد رظاه که وییمن از و دمرک کیکل استر مرنظ دورم نامهرب کنیآ روي و داشتم نگه نیپائ ار Shift دیکل, اما

 اراج نامهرب آن بیترت نیا به دمرک دییتا ار ومن ورعب کلمه دنرک دراو از بعد و دمکر انتخاب انربرکا ستیل از ار Administrator ربرکا سپس
  ! شد

 مالحظه زین ار  Administrator ربرکا SID دوخ SID ماتیتنظ رب هوعال برویم ريستیجر رد HKU دیکل اغرس به یقتو چنین شرایطی رد
  .دیکن استفاده ربرکا نیچند ماتیتنظ از دیانوبت Logon کی با طفق شما که آورد می اهمرف ار امکان نیا زوندوی اقعو رد. خواهیم کرد

 ربرکا ره يارب که دوب يا نامهرب نیا, دمرک یم رکا Active Start JSP نامهرب ژهروپ روي یقتو. ام دهرب  زین ريگید هاي رهبه امکان نیا از من
 دوخ قهیسل ابقطم کامال نامهرب آن روي رب ار دوخ اهودلخ ماتیتنظ و ها ومن دیستتوان می شما یعنی داد یم ائهرا ار ربرکا آن به مختص ماتیتنظ
 ربرکا ود حداقل نیب کد اصالح و ییرتغ ره با دموب ورمجب آن نویسی برنامه زمان رد نیاربناب. دوب انربرکا هیبق ماتیتنظ از مجزا نیا و دیکن فریتع
 زروب از یريگوجل يارب کیتکن نیا. دادم شیافزا یجهوت قابل قمر به ار دوخ رکا عترس دادم حرش که یشرو با اما کنم گشترب و فتر دوجوم
 شرو نیا با. کنند می  آغاز Logon زمان سترد ار دوخ تیفعال ها سویرو از ريایبس( .دباش می ارکا زین یاحتمال يها سویرو و یانسان ياهاطخ
  .)دیینما شیاویر و مشاهده یطمح کی رد یاحتر به ار ربرکا چند ريبرکا ماتیتنظ دتوانی می

 ای ود به که یزماندر شرایط دیگري مانند ) ريستیجر رد ربرکا چند ماتیتنظ شدن رظاه( قوف تیضعو که کنم نشان طرخا هم ار نکته نیا البته
  .دیآ یم دوجو به زین کنید می Switch ربرکا چند

 قابل HKU شاخه رد ربرکا نیهم تنها SID تیامن شناسه دیهست Logon حالت رد ربرکا کی با طفق شما که یزمان یعنی يعاد حالت رد
  .است مشاهده

ü باشد می کلید صفحه با کار حال در که ستا کاربري -کنسول کاربر :اصطالح.  

 یانواخرف ار ربرکا نیچند ماتیتنظ یحت ای دیباش دهرک Login ربرکا نیچند با راگ یحت دردا دوجو لوکنس ربرکا کی طفق لحظه کی رد نیاربناب
  .دیباش دهرک
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  ! شود می خالصه HKU و HKLM کلید دو به فقط رجیستري میدانید آیا ×

    .هستند دیکل ود نیا با) Link( طتبارا یعون اقعو رد دبینی می Sub key ود نیا فیدر هم که هایی کلید هیبق
 از یمفصل انریج ویرتص نیا .هستند شده دهرنامب یاصل دیکل ود از يا وعهممج یرز ای دیکل کی دوخ ها کلید هیبق که دبینی می. دیکن جهوت ویرتص به
  .دهد می شینما ريستیجر رد ار اتطتبارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 از یبیکرت دوخ که HKEY_Classes_ROOT دیکل مانند آورد می دوجو به رگید دیکل نیچند ادغام از ار دیکل کی زوندوی دراوم یخرب رد لبتها
  ! دباش می رگید دیکل سه حداقل

   

 
. 
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× GUID عمومی فرد به منحصر هاي شناسه ها  

  .شوند می شناخته) يد يآ وگ تلفظ با( GUID انوعن تحت رشتیب یموعم درف به رمنحص هاي هشناس

GUID کمک به زوندوی اقعو رد. دهد می اختصاص يزیچ ره به زوندوی که هستند ياعداد ها GUID هم از ار صحنه رد دوجوم ایاش دتوان می ها 
 ندردا ار دوخ به رمنحص GUID کدام ره...  و ريافزا سخت لیساو, هانامهرب ساخت و ینرود اجزاء, هانامهرب, هارتیوکامپ جمله از هایش. دهد زیتم
  :رابرب ها ترویکامپ همه نرود Recycle bin زباله لطس GUID مثال انوعن به

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 

  .دباش می
. داد اهموخ حرش ار گران کاوش حداقل و انربرکا يارب تیاهم با عوضوم نیا مفصل طور به ادامه رد کنمیم انیب ار GUID مقدمه طفق نجایا رد

 رکا نیا يارب که دینکن شوامرف. دریدارب دسکتاپ روي از ار زباله لطس کنیآ چکوک GUID نیهم کمک به نهوچگ که دیریگیم ادی شما مثال
 شل ایاش به وطبرم فصل صوبخص اننویس برنامه پس. ستا ريستیجر دوجوم اهر تنها نیاربناب دهرنک ایمه ريبرکا طابر چیه زوندوی

ShellObjects انندوبخ ار.  

 كوبل ره شوند و مرتب می 12-4-4-4-8هاي  بلوك رد هک هستند مالیهگزادس یتیبا 16 اعداد ها GUID. است کسانی ها GUID تمام مترف
  .گیرد می رارق بسته و باز الدوآک ود نیب هم GUID کل. شود می مجزا دوخ ورمجا كوبل از هیرت طخ لهیسو به

 توان می ار) ها GUID دنوب یتیبا 16 به جهوت با( F تا A فروح و 9 تا 0 اعداد خانه ره رد که مریدا خانه 32 معادل 12+4+4+4+8 ما یعنی
 ار آنها دنوب درف به رمنحص سافتروکیما که ستین دوخیب!!!  دباش می 32 انوت به 16 معادل یقمر ها GUID یانوارف بیترت نیا به. شتون

  .دهد اختصاص ار GUID کی یش ود يارب ستمیس کی نرود زوندوی درندا امکان یعنی. است دهرک نیتضم

GUID کمک به نوچ هستند اننویس برنامه عالقه دورم رایبس ها GUID اجزاء هیبق و هم از ستمیس نرود ار شان نامهرب مختلف اجزاء ندتوان می 
  .کنند جدا ستمیس

 ازین دورم يها GUID دوخ که است آن مورمنظ. کنید استفاده Guidgen.exe رزااف نرم ازتوانید  می ها هنامرب ازین دورم يها GUID دیلوت يارب
 اهدوخ درف به رمنحص يدیلوت یتصادف GUID دیباش مئنطم. دوش انجام یتصادف دیلوت رابزا یک لهیسو به رکا نیا دیده اجازه دینساز ار تان نامهرب
  .دوب

را کنکاش  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID مسیر. کنم یم یفرمع ريستیجر معدن رد ار ییالط گهر شما ساختن رت یغن يارب رآخ رد و
   .کنید
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  رجیستري از کلی گیري پشتیبان:  سوم فصل §

  ؟ دساز می تفعرم ار زوندوی مشکالت صدرد 90 ريستیجر از محافظت دیدان یم ایآ

  

 يدرف اشتباهات, شده نصب ناقص ای شده نصب يدربرکا هاي هنامرب و ها ناجروت, ها مرک, ها سویرو لهیسو به هراوهم زوندوی ستمیس کی
 لیدل به, میکن یم رکا آن با) نویس برنامه رقش یعنی( ما که يزوندوی آنکه حال دباش می طرخ ضرمع رد, ويسه يها ريکا ابرخ ای و يمبتد ادراف

  ! زوق باال زوق یعنی نیا و. دردا رارق طرخ ضرمع رد شیپ از شیب میکن یم ادهیپ مان نامهرب يها کد روي که ییها اطخ و نوآزم دفعات

 ريستیجر ام گفته هم قبال که طور همان. است آن سالمت زمان رد ستمیس از هایی هنسخ هیته ها رکا نریمهمت یکی از که دبینی می پس 
 حال. دیکن فرطرب احتر یلیخ ار دوخ مشکالت صدرد 90 تا ريستیجر از یريگ بانیپشت با طفق دتوانی می که طوريب شماست زوندوی حرو و قلب
 يشهارو مقاله نیا رد. ندباش می یجزئ و یکل یريگ بانیپشت آنها و دردا بحث به اجیاحت دوخ يجا رد کی ره که شماست روي شیپ رد رکا اهر ود
  .دیریگ یم ارف ار تان ستمیس ريستیجر لک از یريگ بانیپشت

  .هستید رت احتر آن با که دیکن انتخاب ار یشرو. دردا دوجو یکل بانیپشت فتنرگ يارب یعومتن يها درکروی

  

× System Restore خوار فضا کتوله  

  :قطری از آنکه رمگ. است شنرو System Restore درعملک ورتوم کنید می نصب ار دوخ زوندوی که یزمان

 Control Panel / System (System Properties) / System Restore  

    .دیکن انتخاب ار Turn off System Restore on All Drives نهیگز
  .دیدانرگرب نیشیپ تیضعو به ار دوخ زوندوی یشخص العاتطا دادن دست از نوبد تا دهد می ار امکان نیا شما به ستمیس نیا

 ريستیجر صوبخص و دهرک ییرتغ يها فایل از ایاح طنقا و کند می ترنظا ستمیس رد ها نامهرب اتییرتغ رب که است نهونگیا به آن درک عمل زطر
 نام با ار ها آن جاها یلیخ البته( مرگذا یم snapshot ار ایاح طنقا نیا نام من. است لوتح و ییرتغ حال رد لحظه ره ريستیجر ایرز کند می هیته

restore point رينامگذا نیا علت ندهیآ هاي همقال رد شناسند یم snapshot ,داد اهموخ حرش ار.(  

snapshot به زوندوی. نکند رکا یسترد به تان رتیوکامپ ديبن رکیپ که شوند می ایاح یزمان و هستند اتییرتغ نریآخ ولغ يارب ییها العملوردست ها 
 نصب سترد نامهرب راگ دورم نیا رد( کند می جادیا, نامهرب کی نصب مانند مهم يها دادروی عوقو هنگام به ار ها snapshot ضرف شیپ طور
  ).دیدانرگرب نامهرب نصب از قبل زمان به ار دوخ یستمیس ماتیتنظ دتوانی می شما دونش

 يارب ار دوخ Registry شما که ارچ شود مین استفاده آن عام يمعنا به نجایا رد کنکاش ای دنکر که( کنکاش عمل ره انجام از قبل پس
 لهیسو به آن از بانیپشت نسخه کی هیته دوخ ريستیجر روي رب) کنید می اشکنک يدربرکا نامهرب کی ساختن ای  و مشکالت دنرک فرطرب

System Restore شود می هیصوت.  

 
. 
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ü تهیه طرز snapshot ابتدا  :دستی طور به System Restore فرمان با را:  

%WinDir%\system32\Restore\rstrui.exe  

 حلهرم نیا رد. درویب بعد حلهرم به و دهرک انتخاب ار Create a Restore Point نهیگز شود می رظاه که وییمن از. دیکن اراج Run ويمن رد
    .دوش جادیا snapshot کی تا دیبزن ار Create دیکل شتهون دوخ snapshot يارب یحیضوت زین
 که يزرو خریتا يبعد حلهرم رد دیکن انتخاب ار دباش می ایاح همان که لوا نهیگز rstrui.exe نامهرب لوا ويمن از زین snapshot يایاح يارب

snapshot دیدوب گذاشته آن روي که یحیضوت, نام به جهوت با بعد و دیدوب ساخته ار snapshot ار ایاح دیکل و دهرک انتخاب ار رنظ دورم 
  .دریبفشا

ü تهیه طریقه: بخوانند نویسان برنامه snapshot نویسی کد وسیله به:  

Object از استفاده يارب يزشمندرا نهیگنج کنید می هیته یرز کد لهیسو به که یئیش System Restore دباش می کد هطاسو به:  

Set SysRs = GetObject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore") 

Call SysRs.CreateRestorePoint("Secrets of Registry", 0, 100) 

  .دیکن استفاده دتانوخ رنظ دورم حاتیضوت, نام از "Secrets of Registry" ترعبا يجا به دتوانی می شما 

  

 طور به و باشد فعال تا دردا اجیاحت شما سخت سکید يفضا از تیمگابا 200 حداقل به System Restore است رذک به الزم
 System که ام شده روبرو يادیز IT انیرمد با من. کند می اشغال ار شما رتیوامپک سخت کسید يها یوارازد کی ره صدرد 14 لومعم

Restore رکا از کنند می  که ريکا نیلوا یستمیس ره نصب محض به آنها. اند دهرب نام) راوخ فضا( نهیهزرپ یلو چکوک رابزا کی انوعن به ار 
  ! ندربب ريشتیب هربه شانرکا محل يها رتیوکامپ رد سخت سکید دومحد يفضاها از تا دباش می System Restore انداختن

 يایاح نوبد ایاح طنقا العاتطا از دتوانی می نهوچگ شما و کند می هیرذخ کجا ار ريستیجر العاتطا System Restore نکهیا حال
  .داخترپ اهموخ آن به يبعد هاي همقال رد که است یبحث دیکن استفاده ستمیس کل

 يها ريکا زهری با ییآشنا يارب لیتما تورص رد. گنجد ینم مقال نیا رد آن درعملک زطر و System Restore با هطابر رد رشتیب حاتیضوت
System Restore راراس" یگفتن دمانوخ لوق به ای و System Restore " نیا رد مفصل يا مقاله تا دریبگذا انیمر د من با ار عوضوم 

  .کند مین طورخ هم تان ذحن به یحت هک ستا  یالبطم شامل هک کنم ریرتح هربا
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  رجیستري از منظم گیري پشتیبان ×

 هوعال که شود می اراج اي برنامه Run ويمن رد ntBackup مانرف ياراج با. کنم یم یفرمع ار زوندوی Backup یخدمات نامهرب بخش نیا رد
 يها فایل جادیا يارب یزمان نامهرب کی دتوانی می, دیکن هیته بانیپشت نسخه تان سخت سکید روي هاي هداد از آن لهیسو به دتوانی می نکهیا رب

  ! دریبگذا هم روي ار تان چشمان ها شب دهوآس یالیخ با و دهرک هیته بانیپشت

) ريستیجر Hive يها فایل مانند( اند شده قفل زوندوی لهیسو به که باز يها فایل از یحت دتوانی می شما که است آن رد نامهرب نیا از استفاده تیمز
  .دیکن هیته بانیپشت نسخه هم

 نیا رد دبینی می ویرتص رد که طور همان
 و ها یوارد هیبق از مجزا نهیگز کی نامهرب
 رد System State انوعن با العاتطا

 از تنها نه آن لهیسوب که شماست رایاخت
 العاتطا از بلکه ريستیجر العاتطا

 هم Com ایاش و Boot يها فایل
 نیا به. شود می هیته یبانیپشت هاي هنسخ
 العاتطا مولز اقعوم رد دتوانی می شما بیترت
  .دیینما میمرت ار است شده بیآس ردچا کنید می رفک که ريستیجر از ییها قسمت Backup يها فایل دنرک باز با ای دیکن ایاح ار دوخ یستمیس
  یماتیتنظ ورمنظ( نیماش خاص یستمیس ماتیتنظ از تنها System State نهیگز انتخاب با که است آن دیکن شوامرف دینبا که مهم نکته کی
 از دیبا ورمنظ نیا به. شود مین شامل ار ربرکا ره خاص ماتیتنظ و شود می فتهرگ بانیپشت) شود می ستمیس و انربرکا همه به وطبرم که ستا

 ريدا نگه ار ربرکا ره خاص ماتیتنظ که یلیفا. دیکن داخل یريگ بانیپشت ندیارف رد زین ار آنها, ربرکا ره ماتیتنظ Hive يها فایل قطری
  :کند می

%UserProfile%\ntuser.dat  

  :زیر قرار دارد لیفا رد هم ربرکا به وطبرم کالس العاتطا و

%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat  

  

  :دیکل کند مین هیته بانیپشت زیچ همه از ntBackup دوجو نیا با

 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore 

 بانیپشت نسخه آنها از که ییها یرمس یلوا رد که است KeysNotToRestore و FilesNotToBackup يها نام به دیکل یرز ود ياردا 
 نیا از/به ار ريگید هاي کلید ای یرمس دتوانی می شما. ندوش ایاح دینبا که است ريستیجر از هایی کلید سترفه ويحا یمود و شود مین هیته

  .دیکن کم/اضافه عهومجم

 
 

www.3sotdownload.com



  اسرار رجیستري      17صفحه 

 ويمن لوا صفحه همان رد کنید می اراج ار ntBackup مانرف یقتو ددرگ اعمال شده يبند زمان تورص به شما یريگ بانیپشت دیاهوخیم راگ
  .دیکن ریرتح ورمنظ نیا يارب یزمان نامهرب کی دیانوبت تا دیکن انتخاب ار Advanced Mode یمتن نهیگز ,شده رظاه

. دهم می ترجیح بزرگتر هاي محیط در ویندوز توزیع براي که ستا  ابزاري تنها زیرا هستم Symantec Ghost برنامه دوستاران از یکی من"
 یک بعد و کنم می نصب آن روي بر را سیستم یک امنیتی و کاربردي هاي برنامه طور همین افزاري سخت هاي درایور تمام سپس ویندوز ابتدا

 و عمیق چند هر( مشکل دچار همکارم یا خودم سیستم وقتی کارم محل در ترتیب این به. کنم می تهیه Ghost برنامه وسیله به توزیع دیسک
  ".گردانم می باز) آن سالمت زمان( اش اولیه حالت به دقیقه 15 ظرف توزیع دیسک یک وسیله به را سیستم اوضاع شود) اساسی

  

  .میده می رارق یسررب دورم ار ريستیجر از یجزئ یريگ بانیپشتتري با عنوان  در فصل بعد بحث مهم
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  Hive يها فایل بار گذاري:  چهارم فصل §

  ؟ درک ريگذا ربا رگید ستمیس کی رد و جادیا یشخص Hive يها فایل توان می نهوچگ

 

 شما به. دیبشناس ار Hive يها فایل است الزم نجایا رد ایرز دیباش اندهوخ ار "Hive يها فایل" لوا فصل دیبا مقاله نیا العهطم از قبل 
 دنبال ارفصل و این مقاله  نیا يها مثال و ناتریتم دهوآس الیخ با تا دیینما هیته تان ستمیس ريستیجر از هم یکل بانیپشت کی کنم یم شنهادیپ
  .دیکن

  

  جزئی گیري پشتیبان روشهاي ×

 جا همه یکل یريگ بانیپشت يدهارکروی دیباش داشته رنظ رد. درک هیته بانیپشت ريستیجر کل از توان می طورچ که میگفت قبل فصل رد
 از قبل حتما بیترت نیا به باشد نداشته یکل یريگ بانیپشت يارب یکاف حافظه يفضا یحت و زمان شما است ممکن مثال. ستندین فهرص به نرومق

 ای و کنید می رکا آن روي که اي داده حداقل از شود می یفرمع یرز رد که ییها وشر کمک به ابتدا, دوخ ستمیس ريستیجر يدادها ريکا دست
  .دیکن هیته یجزئ بانیپشت هوطبرم دیکل

  

v راه ترین سریع و کوتاهترین, مقادیر نام تغییر  

 دوخ ستمیس HKCU\Control Panel\Desktop دیکل ياومحت که دیکن جهوت ویرتص به. کنم یم انوعن ار قوف لبطم مثال کی با نجایا رد
  .دهد می نشان ار من

 اما ساده شرو نیا ر
 ها دیکل نام دیبا شما ارکا
 )Values( یرمقاد ای
 دیاهوخ یم که ار یی ها 

 طوري دیکن ريکا دست
 راگ که دیده ییرتغ
 شد باعث شما اتییرتغ
 يندیشاوناخ اتفاق که
  .دیدانرگ باز اش هیلوا حالت به ار یقبل ماتیتنظ دیانوبت احتر یلیخ افتد یب تان ستمیس يارب

 به ار ForegroundFlashCount داده دورم نیا رد من مثال. دینکن ضوع کامل طور به ار ها نام که کند می حکم قطمن
JS_ForegroundFlashCount از من نجایا رد. ام داده اختصاص آن به ار دیجد رمقدا و دمرک جادیا ار داده هرباود سپس ام داده نام ییرتغ 
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 دورخرب JS_ به که ستمیس ريستیجر رد ريگید يجا ره بیترت نیا به JS=Javad Soltani دمرک استفاده آن يابتدا رد دوخ نام لوا فروح
  .دهوب زشرا با داده کی قبال آن که دانم یم کنم

ü این از. خوانند می دارد مطابقت خودشان نظر مورد نام با که را اي داده فقط کاربردي هاي برنامه همه تقریبا و ویندوز که اینجاست نکته 
 البته. دهید تغییر را آن نام ستا کافی کنید حذف را اي داده اینکه جاي به یعنی. کنید استفاده نیز مقادیر کردن حذف براي شیوه
 تغییر با(  کنند می  ایجاد را آن دوباره شود حذف رجیستري از آنها مدیریت مورد داده وقتی کنند می  کار درستی به که کاربردي هاي برنامه
  .) شود ایجاد فرض پیش مقدار با دوباره شوید می باعث یا کنید می مخفی ها برنامه دید از را آن داده یک نام

 هم ار اتییرتغ ساعت ای خریتا, تان نام مخفف دنرک اضافه رب هوعال دتوانی می دباش می يا لحظه ای زانهرو یرمقاد روي رب شما اتییرتغ راگ حال
    .دیکن اضافه بانیپشت یرمقاد يابتدا به
 من مثال انندوخ یم ريستیجر از تعداد کد تورص به ار شان یرمقاد ها نامهرب یبعض که است جهت آن از یرمقاد لوا به دنرک اضافه رب من دیتاک
 رد Tnt رمقدا مثال دنبال به نکهیا يجا به العاتطا جروخ و دورو تیامن حفظ يارب که دموب شتهون Active Start JSP نام به يا نامهرب
 ام نامهرب فتمرگ ینم بانیپشت قوف شرو به Tnt داده از من راگ پس. اندوخ یم دوب Tnt لشانوا فرح سه که ار یريمقاد تمام, ددربگ ريستیجر

  .داد یم ییرتغ ار ها دهدا همه

 از قوف شرو به بانیپشت هیته دنرک شوامرف. ستمین قیدق چندان دموخ هاي یهصوت به ردنکعمل  صوخص رد من دوخ که کنم افراعت دیبا 
 انیقی! ؟!؟ شود مین یکشت شدن قرغ باعث ساده اتییرتغ ريس کی که داد صیتشخ توان می نهوچگ اما. است آسان رکا نیا انجام از شیب یرمقاد
  .)دیکن یريگ بانیپشت آنها از یرمقاد حذف ای ییرتغ از شیب( ردمکعمل  نه دیکن عمل من هاي هگفت اساسرب دیبا نیاربناب. توان مین
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v کردن صادر Export يها فایل به ها کلید Reg  

 که شود می رظاه وییمن بیترت نیا به. دیکن انتخاب ار Export نهیگز و دهرک کیکل استر تان رنظ دورم دیکل روي ستیکاف رکا نیا يارب
 ترعبا  ومن   Save as type   قسمت   رد(   داده  رارق  Reg  مترف  ار  دیکل  آن  دنرک  رصاد  يارب  ضرف شیپ  مترف

Registration Files *.reg تمام دیاهوبخ که یتورص رد. دیکن دییتا ار ومن و دیکن دراو ار ینام یجروخ لیفا يارب). دیکن مالحظه ار 
  .دیبزن عالمت Export range رکاد رد ار All یوییادر نهیگز دیکن رصاد لیفا به ار دوخ ريستیجر

  

 
  .دیکن شیاویر ای و دینیبب ار آنها ياومحت Edit نهیگز انتخاب و Reg يها فایل روي کیکل استر با وررسپلکا زوندوی یطمح رد دتوانی می شما
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v کردن صادر Export يها فایل به ها کلید Hive  

  :ترعبا Export ويمن Save as type قسمت رد که توتفا نیا با است Reg يها فایل مشابه Hive يها فایل به دنرک رصاد

 Registry Hive Files (*.*) 

 حیجرت ار. hive ندوپس شخصا من. دیکن هیرذخ ندوپس نوبد ار لیفا یحت ای دریبگذا دوخ لیفا يارب يندوپس ره دتوانی می و کنید می انتخاب ار
   .)دیکن اجعهرم Hive يها فایل:  لوا فصل به( دوب دیاهونخ دیا ساخته که ي Hive لیفا شیاویر به رقاد شما حال ره رد. دهم می

  

  

  

v کردن وارد Import يها فایل Reg و Hive  

 رد ار لیفا آن رد دوجوم العاتطا دیاهوخ یم شما که شود می جهومت زوندوی Reg لیفا کی ياراج با که است آن رد Reg يها فایل تیمز
! ... ؟ ندوش اعمال اتییرتغ دیلیما ایآ که کند می الوس شما از زوندوی) Reg لیفا دنرک اراج( کیکل بلود از بعد بیترت نیا به دیکن دراو ريستیجر
  .کند می دراو ار لیفا آن و

 لیفا زین بیترت نیا به و دیکن انتخاب ار Import نهیگز دوخ ريستیجر رشگیاویر File ويمن از دتوانی می Reg يها فایل ياراج از یرغ به
Reg يها فایل دنرک دراو يارب. دیکن دراو ريستیجر رد ار تانرنظ دورم Hive جز هم Import ويمن از آنها دنرک File نامهرب Regedit 
  .دریندا ريگید هرچا
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  Hive با Reg يها فایل تفاوت ×

 با و نشده ريکا دست دهیسر تان دست به رگید ستمیس کی از که Hive لیفا دیدانیم شما ایرز ندرت نانیمطا قابل رساختا رنظ از Hive يها فایل
  .کنید می Import ار آن دهوآس یالیخ

  

ü فایل یک وقتی Reg کنید می وارد تان سیستم به را Regedit فایل در موجود تنظیمات جایگزینی جاي به Reg تنظیمات با را آنها 
 ولی کند می جایگزین یا ایجاد را Reg فایل در موجود مقادیر Regedit که معناست بدان این. کند می ادغام رجیستري در موجود
 به یعنی نیستند اینطور Hive يها فایل اما!.  شوند مین حذف دارند وجود رجیستري در اما نیستند موجود Reg فایل در که مقادیري

 موجود جدید مقادریر و کرده پاك رجیستري از کلی طور به را Hive فایل در موجود مقادیر و ها کلید Regedit آنها کردن وارد محض
 .)کنم ذخیره Hive فایل صورت به را یمها ناپشتیب تمام من که کافیست دلیل یک همین( کند می آنها جایگزین را Hive فایل در

ü فوق يها وشر )Import یا Export با توانید می شما. کنند می  کار هم دور راه از گیري پشتیبان منظور به) رجیستري از بخشهایی 
 و شبکه حوزه در کامپیوتر یک به خود رجیستري ویرایشگر File فایل منوي ار Connect Network Registry گزینه انتخاب
  ... کنید مالحظه خود ویرایشگر در را سیستم آن رجیستري محتواي و شوید متصل, خود دسترسی

ü فایل وسیله به راحت خیلی توانند می هم نویسان برنامه Reg.exe وارد یا کردن صادر مثال. دهند انجام رجیستري در بزرگی کارهاي 
 نکنید ماجراجویی پس. است خطرناك کمی Reg.exe فایل با کار البته. کد خط یک وسیله به فقط Hive یا Reg فایل یک کردن
  .داد خواهم توضیح را چیز همه مهم فایل این به راجع مخصوص اي مقاله در دهید اجازه

  

  Load Hive يها فایل گذاري بار طریقه ×

 حیضوت ار دنرک Import( هستند هم از مجزا کامال لهومق ود Hive يها فایل Import دنرک دراو با دنرک Load ريگذا ربا: کنید توجه
  .)دادم
 ويحا که, دهد می نشان شما به ار آن و کند می جادیا ار يدیجد شاخه ريستیجر راستاویر کنید می ريگذا ربا ار Hive لیفا کی شما یقتو

  .است شده Load لیفا اتویمحت

  : Hive لیفا ريگذا ربا يارب

  .کنید انتخاب Regedit محیط در را HKU یا HKLM اصلی کلید دو از یکی .1
  .کنید انتخاب را است شده فعال کنونا هم که Load Hive گزینه File منوي از  .2
 اصلی Hive يها فایل از یکی مثال اینکه یا اید کرده ایجاد شما را آن که کند نمی فرقی( کنید Open را خود نظر مورد Hive فایل .3

  .)است سیستم یک
 و بنویسید درخواست مورد منوي در را بیاید در نمایش به آن در, شما انتخابی Hive فایل محتویات است قرار که کلیدي براي را نامی .4

  .کنید تایید را آن
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 لیفا اتویمحت دتوانی می دیکن باز ار دیکل آن راگ که کند می اضافه شما یانتخاب Sub key به يدیکل Regedit که دید دیاهوخ بیترت نیا به
Hive دینیبب آنجا رد ار تان یانتخاب.  

  
 انوعن به و شده قفل ستمیس طسوت شده ريگذا ربا که Hive لیفا اما. کند مین يا استفاده چیه دیا دهرک جادیا شما که يدیجد دیکل از زوندوی
  .)دوب دیاهونخ شده ريگذا ربا Hive لیفا روي رب یلرکنت عمل چیه انجام به رقاد رگید یعنی(  شود می شناخته یاصل Hive يها فایل از یکی

 لیفا کی شما که یزمان. دیکن باز یموب رتیوکامپ کی ای دوخ ستمیس از ار يادیز ورک هاي رهگ دتوانی می Hive يها فایل ريگذا ربا لهیسو به
Hive ار Import بانیپشت لیفا آن ساخت زمان به ار تان ماتیتنظ ارچ و نوچ یب دیبا دیدرک یم Hive رد اما, دیداندرگ یمرب Load با دنرک 

 طور نیهم دینیبب ار رگید ستمیس کی با دوخ ستمیس ريستیجر یرمقاد, گذشته و حال یرمقاد دتوانی می ها کلید هیبق رکنا رد دیجد دیکل کی جادیا
  .دیکن فصل و حل مضاعف ريابکارخ نوبد ار مشکالت بیترت نیا به و دهرک سهیمقا ار ها دهدا صحت

 شرو Hive لیفا کی دنرک Load ريگذاربا اما است شاخه کی يایاح يارب یبوخ شرو Hive لیفا کی Import دنرک دراو چه راگ
  .است رمقدا کی سهیمقا و یسررب فارص ای ماتیتنظ یشیآزما يایاح يارب یمناسب

ü فایل حتما خود ویراستار بستن از قبل نکنید فراموش: مهم بسیار نکته یک Hive گذاري بار Load یا  خارج را شده Unload 
 یا "گوش سه" با مثال رجیستري یک ترتیب این به و نباشید آن کردن Unload به قادر دیگر است ممکن صورت این غیر در کنید

 Hive فایل حاوي و شده ایجاد تازگی به که کلیدي روي ستا  کافی Hive فایل کردن UnLoad براي. داشت خواهید "چشم چند"
  .کنید انتخاب File منوي از را UnLoad Hive گزینه و کرده کلیک است

  

  

. دوب ريستیجر هاي هناگفت از, فتهرشیپ و طسومت حطوس رد انربرکا ییآشنا يارب شد ائهرا "ريستیجر راراس" مقاله نیا رد که یالبطم نوتاکن
 ورد چندانه ن يا ندهیآ رد که ارچ درب دیاهوخ البطم نیا از ار هربه نریبهت اننویس برنامه شما. مویش یم رکا یعمل مباحث دراو يبعد فصول از
بهتر ارتباط  زوندویقدرت بیشتري دارند و با که  دیکن دیلوت هایی هنامرب ريستیجر راراس کمک با و دیسوین یم که يا نامهرب لهیسو به انستوت دیاهوخ

  .دیانوبخ دقت با ار فصل 4 نیا رد شده ائهرا البطمبنابراین  .کنند می برقرار 
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  رجیستري در کاربردي هاي برنامه ساختار: فصل پنجم §

  ؟ دیینما طضب و ثبت داده دتوان می ريستیجر يکجا رد رزااف نرم کی

  

 ثبت و ريدا نگه اهر نریت یقطمن دیشا و نریت منیا, نریت ساده گفت دیبا دیآ یم انیم به نامهرب کی ماتیتنظ از صحبت که یهنگام
 رد یکل طور به ار هیرذخ قابل یجروخ و يدورو هاي هداد همه که شود می دایپ نویسی برنامه رکمت. ستا ريستیجر همان نامهرب کی ماتیتنظ
 همه نه ستا ها نامهرب ماتیتنظ تنها ريدا نگه يارب یمحل لومتدا حالت رد ريستیجر که چند رگ شد گفته که طور همان. کند ثبت ريستیجر
 حیجرت یخاص اقعوم رد ار ريستیجر رد ها دهدا همه هیرذخ شرو من دوخ. دباش می ساز نامهرب دوخ عهده رب عوضوم نیا میتصم اما آنها هاي هداد
 رد هایی هداد ,نامهرب مجدد نصب تورص رد, سخت سکید روي از نامهرب آن کامل حذف ای و دنرک Uninstall تورص رد یحت ایرز دهم می
 قفل لبطم نیا زربا مصداق. کنند می  يادیز کمک آن مجدد ياراج و نصب ندرو به که شوند می کشف شده نصب تازه نامهرب طسوت ريستیجر
  .ستا ريزااف نرم يها

 لیکامپا و اراج هاي یهال يارف رد که چند رگ. ندرندا ريستیجر با یشفاف هطابر چیه که هستند یسازان نامهرب قوف يادعا مقابل فطر رد
 داشته اراج عامل ستمیس ريستیجر با ییارچ و نوچ یب و میمستق هطابر حاصله ییاراج لیفا که یابد می بیترت طوري ار رکا یطارش شانهای هنامرب

 ثبت سازان نامهرب همه يارب هیصوت اما. است دهرک ریرتح ساز نامهرب که ستا ییها کد از مجزا و نویس برنامه چشمان از ورد کامال نیا و باشد
  ؟ کند طضب و ثبت داده دتوان می ريستیجر يکجا رد رزااف نرم کی اما. ستا ريستیجر رد نامهرب ماتیتنظ, حداقل

  

  ستريجیر در افزار نرم کی ساختار ×

  : قالب با کند می هیرذخ ريستیجر رد شکل کی به ار دوخ هاي هداد ها افزار نرم رشتیب

HKCU\Software\Company\Program\Version\(settings data) 

 دینیبب تا دیکن باز ار HKCU\Software\Microsoft دیکل ستا یکاف. است سافتروکیما یعنی زوندوی ندورآ دیپد قوف مترف زندهوآم
  .اند شده ماتیتنظ ثبت محل نیا رد نوتاکن شیپ سال ده از یحت یبیترت و نظم چه با کترش نیا يدیلوت يهارزااف نرم

 شرنگا هرشما که Version.  دباش می رزااف نرم دوخ نام که Program. است نامهرب ندهورآ دیپد نام که Company مریدا قوف مترف رد
. است نویس برنامه دوخ عهده رب بعد به قسمت نیا از اقعو رد. ندیرگ یم رارق یرمس نیهم هاي هشاخ یرز رد زین ماتیتنظ و است نامهرب آن ريایاخت
 ريستیجر يکجا رد نکهیا یحت و نام, مترف چه با ار تان نامهرب از میتنظ کی ثبت يارب داده کی شما نکهیا به زوندوی که دیباش داشته رنظ رد
  .است زشمندرا دهرک ثبتش که اي برنامه يارب طفق داده آن و درندا شما یثبت داده با ريکا هیچ زوندوی که ارچ کند مین یدخالت, کنید می هیرذخ

 به نه شود می وطبرم برکار ره به که ستا شما نامهرب ماتیتنظ از دسته آن ريدا نگه يارب یمحل HKCU\Software یرمس دینکن شوامرف
 يجا ره رد ها دهدا ثبت يارب که دادم حیضوت).  دیکن جهوت یرمس رد HKEY_CURRENT_USER ترعبا به( نیماش ای انربرکا همه
. دهد می ییرتغ يا فهرح نامهرب کی مانند شما رزااف نرم به ار ها نگاه و شود می تیفیک شیافزاث باع رکا لواص تیعار اما دباشی می آزاد ريستیجر
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 ییرتغ یرز شکل به دیبا ار قالب دوب نیماش دوخ ای و انربرکا همه به وطبرم که دیکن ثبت ريستیجر رد ار تان نامهرب از یمیتنظ دیاستوخ راگ پس
  :دیده

HKLM\Software\Company\Program\Version\(settings data) 

  .دیکن جهوت یرمس رد HKEY_LOCAL_MACHINE ترعبا به

 از ستین مهم چندان که ار نامهرب شرنگا هرشما ادراف از یبعض که, دمرک استفاده "ريایاخت شرنگا" کلمه از لیدل نیا به Version با هطابر رد
  .است لومتدا تورص ره رد آن از استفاده اما کنند می  حذف قالب نیا

  .دهد می نشان ار ريستیجر رد شده ساخته من دوخ طسوت که Active Start JSP نامهرب ماتیتنظ یرز ویرتص

  

  

  
   

 
. 
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  HKLM با HKCU در تنظیمات ذخیره تفاوت ×

 رد ريگید و HKCU رد یکی ربا ود من نامهرب رد "Perceptual Documents" دیکل یدیدد قبل ویرتص رد که طور همان
HKLM شده ثبت .Perceptual Documents و درک یم دراو ار) شیها چک( شا یافترید اسناد مشخصات آن رد ربرکا که دوب یقسمت 

 يارب دتوان می ريبرکا ره اما. دونم یم لعطم ضاعوا از ار ربرکا و درک یم رصاد ربرکا يارب ییها مرالآ اسناد آن دیسررس خریتا به جهوت با نامهرب
 من قسمت نیآ يارب. انربرکا همه يارب مشاهده قابل ای باشد یصوخص سند کی قوف سند که دهد انجام ار میتنظ نیا دهرک جادیا دوخ که يسند
 شیاویر و مشاهده قابل که ياسناد مقابل رد و دمرک یم ثبت ربرکا آن HKCU دیکل رد ار ربرکا یصوخص اسناد طفق  ندادم انجام یاضاف رکا چیه
  .دمرک ثبت HKLM دیکل رد ار دندوب انربرکا همه يارب

 شده ثبت آن رد اي داده راگ و اندوخ یم ار ربرکا نیهم به وطبرم HLCU دیکل طفق نامهرب, درک یم اراج ار نامهرب ربرکا کی یقتو اقعو رد
 همه يارب ار آن رد دوجوم اسناد HKLM دیکل هاي هداد اندنوخ با طور نیهم. فترگ یم رنظ رد ربرکا آن یصوخص سند انوعن به ار آن دوب
    .دهد می شینما انربرکا
 اکانت کی با یقتو است دوخ به مختص HKCU دیکل کی ياردا ربرکا ره نکهیا به جهوت با, که باشد شده شنرو شما يارب باال مثال با مراو دیام

Login دیکل رد ار اي داده و کنید می HKCU حالت رد اکانت آن با دیبا طفق داده آن یابیباز يارب کنید می هیرذخ ربرکا آن Login دیباش.  

ü ینکها براي. کنند می  ایجاد دوباره, فرض پیش مقادیر با اغلب و نو از را شده حذف تنظیمات, اند شده طراحی خوبی به که هایی برنامه 
 کاربر- خاص تنظیمات کلید ستا کافی کنید ست ري را برنامه یک کاربر خاص تنظیمات

HKCU\Software\Company\Program باید همیشه هایتان برنامه نویسان برنامه شما پس. کنید حذف رجیستري از را برنامه 
 شویم می رو به رو هایی برنامه با گاه البته. کنند ایجاد دوباره را آنها بتوانند شد حذف رجیستري ار هایشان داده اگر که باشند زنگ به گوش
 نیست ساز چاره هم دوباره نصب موارد بعضی در و افتند می کار از HKCU\Software\Company\Program کلید حذف با که
 کامپیوتر-خاص تنظیمات نباید عموما!  دارد تاسف جاي افزار نرم آن سازان برنامه براي واقعاً موضوع این و

HKLM\Software\Company\Program هاي برنامه از بسیاري عملکرد بر است ممکن امر این زیرا کنید حذف را ها برنامه 
 انجام جهت را ها برنامه کامپیوتر-خاص تنظیمات ببینید تدارك خود براي مناسبی امنیت حاشیه اینکه براي. بگذارد تاثیر کاربردي
 .)دهید نام تغییر را آن کلید یا داده یک کردن مخفی براي, شده گفته قبال که طور همان( کنید مخفی الزم هاي آزمایش

  
ü ویندوز بر مبتنی کاربردي هاي برنامه کردن استارت ري Installer که چرا. است تر آسان Installer است تو کار ترمیم قابلیت داراي .

 حتی و نصب یا و Uninstall کار حین در را ابزار آالتاز  قطعهیک  آن در که باشد می نوع این از مثالی مایکروسافت آفیس مجموعه
ReInstall کنید.  
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  کلید هر در Default داده با کار ×

 نام با داده کی دیکل آن رد, یسوین کد لهیسو به ای و Regedit یطمح رد حال ريستیجر رد دیکل ره جادیا با دیدان یم که طور همان
Default عون از که شود می جادیا Reg_SZ نام دوخ البته. دباش می یته شیاومحت و دهوب Default يارب یسوین کد نرود و ستا  یشینما هم 

  .دیبزن صدا) چوپیا  چیه( یته نام با ار آن دیبا داده نیا روي رب اتیعمل انجام ای و یانواخرف

 آن Type مترف گزره اما دیکن استفاده دبینی می الزم که ییجا ره رد آن از و دیسویبن Default رد هستید لیما که ار اي داده ره دتوانی می شما
  .دینده ییرتغ ار

  
 یخرب رد زوندوی دوخ که شده دهید یخاص دراوم رد اما کنند ضوع ار داده نیا مترف ندتوان می کنند می ن رکا یسترد به که هایی هنامرب
 داده مترف ییرتغ به دست, یتینام هاي هداد هیرذخ يارب طفق HKLM\SAM\SAM\Domains\Builtin\Aliases مانند ها قسمت

Default است زده.  

ü فایل یک وقتی Reg هاي داده کلیه کنید می باز را Default است شده ذخیره ها فایل آن در @ عالمت با بلکه نام این با نه ها  کلید.  
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  رجیستري با  ارتباط برقراري API توابع ×
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  رجیستري با برنامه یک ارتباط برقراري بهینه توابع ×

 به که طوري به و ام دهورآ رد نهیبه و رمختص, دیمف تابع چند شکل به ار آنها وي که تاس یسال چند API ابعوت دنوب نهیهزرپ به جهوت با
 رد که يزیچ آن تمام که ییآنجا از. دیساز محقق دیاهوخ یم ريستیجر را که ار آنچه دتوانی می کد طخ کی با نویسی برنامه کد طخ ها ده يجا
  .دباش می مجاز آن ندهورآ دیپد انوعن با طفق ییجا ره رد آنها از استفاده است وي تالش حاصل همه و همه دبینی می کتابخانه يها کد

 کتابخانه کی تورص به ار آنها دوجو نیا با. اند شده شیاویر VB6.0 یطمح رد ابعوت از بخش نیا موش یم نشان طرخا زیچ ره از لوا
Dll به همراه این مقاله در بسته ضمیمه موجود است زین لیفا نیا کد سورس ضمن رد .ام دهورآ رد ها نازب رگید استفاده يارب.  

 ممکن. ام داده حیضوت کنید می افترید لیفا Pack اهرهم که Html سند رد کامل طور به کتابخانه نیا رد دوجوم ابعوت تمام به اجعر
 يدوز به اما. یپ اکس جزء به ییها زوندوی رد یاصل هاي کلید ای ACL مانند نشده صحبت آنها به اجعر قبال که دویش رو بهرو يدراوم با آن رد است
  .داد اهموخ حرش ار زیچ همه دیجد مقاالت رد آنها همه هربارد

  

  

 و رت ساده هاي هار يبعد مقاالت رد شد صحبت ريستیجر با نامهرب کی طتبارا يارب نهیبه ابعوت و API ابعوت اهر تنها مقاله نیا رد
  .درک اهموخ یفرمع ار يدیجد
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  ShellObjects شل اشیاء : ششم فصل §

  !؟ داشت یشرسفا تاپکدس یک توان می نهوچگ

  

  ویژه يها فولدر محل تغییر ×

  .دنباش می ريگید ادیز يها فولدر و My Documents, My Pictures, Favorites شامل ژهوی يها فولدر

 انوعن به.. سدر یم من ذهن به لیدل سه تنها اما, دهند ییرتغ ار ژهوی يها فولدر نیا محل اهندوبخ مختلف لیدال به است ممکن انربرکا
 ارخود  زوندوی انندوبت تا دهند انتقال عامل ستمیس یوارد جزء به ريگید یوارد به ار My Documents اهندوبخ است ممکن انربرکا,  مثال
 کی از شیب از اهندوبخ شبکه کی انربرکا که شود می وطبرم یاقعوم به رگید لیدل. کنند نصب ون از دشانوخ يها سند دادن دست از نوبد
 رد یمحل به ار Favorites و My Documents يهارلدوف ندتوان می یطارش نهوگ نیا رد. باشند داشته یابیدست دوخ يسندها به رتیوکامپ
 رد یمحل به ار My Documents ندردا لیتما اغلب زین IT متخصصان. باشند داشته یسردست آنها به  انندوبت ییجا ره از تا دهند انتقال شبکه
 هربه آن از من دوخ که ژهوی يهارلدوف محل ییرتغ ورمنظ به رآخ لیدل اما. دوش رآسانت انربرکا يسندها از یريگ بانیپشت تا دهند انتقال شبکه
  .دباش می PC کی رد عامل ستمیس چند از استفاده مرب یم

  :دیکن شوکا ازیر ر دیکل

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders 

 يها فولدر هیرذخ محل دیانوت یم دیکل نیا رد
 مشاهده زوندوی طسوت ار ربرکا- خاص ژهوی
 ژهوی رلدوف کی دیکل نیا رد رمقدا ره. دیکن

 عون از, یرمقاد نیا. است
Reg_Expand_SZ نیاربناب, هستند 

 به آنها رد ار یطیمح يها ییرمتغ دیانوت یم
 از استفاده با مثال. دیریبگ رکا
%USERNAME %دیانوت یم یرمس کی رد 
  .دیبگنجان آنها رد ار انربرکا نام
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  :به ورمذک دیکل رد ار Favorites رمقدا دوش منتقل شبکه رد یمحل به انربرکا Favorites رلدوف محل دیاهوبخ راگ مثال يارب

\\ Server\Share\%USERNAME%\Favorites 

  .فترگ اهندوخ رارق آن رد ها رلدوف که است آن رد یمحل و دهنده سرویس دهنده نشان Server\Share\\ که, دیده ییرتغ

  :دیکن شوکا ازیر ر دیکل دردا دوجو یرمس همان رد هایی هداد ويحا ريگید دیکل لبتها

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders 

  
 رد   دوجوم  يها یرمس  لیتبد   با   ار Shell Folders     دیکل   زوندوی  کند می   رارقرب   طتبارا  یآت   تبهرم   رد   ربرکا   یقتو

User Shell Folders از زوندوی که شده گفته سافتروکیما مستندات رد قتیحق رد. ساندر یم زرو به Shell Folders و کند مین استفاده 
    .دباش می انربرکا استفاده و مشاهده يارب طفق دیکل نیا

 ییرتغ دوخ ازین به جهوت با ار User Shell Folders دیکل رد دوجوم هاي هداد ياومحت ستا یکاف ها فولدر نهوگ نیا دنرک جا به جا يارب پس
  .دیده

ü وصل مجددا و قطع تان کاربري اکانت با را خود ارتباط ستا کافی تغییرات اعمال منظور به فوق کلید محتواي در تغییري گونه هر از بعد 
  .کنید Log on بعد و Log off یعنی کنید
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 ار رتیوکامپ-خاص يها فولدر زوندوی. ندردا رارق انربرکا يها فایلروپ, يها فولدر رد و هستند ربرکا-خاص يها فولدر, قسمت نیا ژهوی يها فولدر* 
 يها فولدر از ییها مثال Common Documents و Commom AppData, Common Desktop. کند می هیرذخ HKLM رد

  .ستین دیمف چندان ها فولدر نیا محل ییرتغ اما, هستند رتیوکامپ-خاص

  

  شخصی نیازهاي به توجه با شل فولدرهاي تغییر ×

 یمبتن يها یش, دراوم نهونگیا بلکه. ندرندا دوجو ستمیس لیفا رد اقعاًو, دبینی می دسکتاپ ای پانل لرکنت, ورراکسپل زوندوی رد که ییها ردلوف از یخرب
 ندردا يا ژهوی تیقابل, ندرندا دوجو ستمیس لیفا رد که ییها فایل و ها رلدوف از یخرب. هستند HKCR\CLSID دیکل رد شده ثبت يها کالس رب
 کی اساسا کالس ره. هستند HKCR\CLSID رد شده ثبت هاي کالس از یناش زین ها تیقابل نیا و) Briefcase ای History رلدوف مثال(
 سانندر یم ثبت به آنجا رد ار دشانوخ ها کالس نیا که است یمحل CLSID. انربرکا طابر رد یش کی, مثال است یاقعو زیچ کی جادیا يارب والگ
  .باشد آگاه آنها دوجو از زوندوی تا

 تمام که ارچ, دیکن دایپ HKCR\CLSID رد ار جالب دراوم دتوانی می یآسان به که سانندرب ثبت به ار هایی کالس است ممکن زین رگید هاي هنامرب
  .است Attributes رمقدا ياردا که ندردا ShellFolder نام به دیکل یرز کی آنها

  
 نیا آنها که ارچ, باشند یشخص اتییرتغ يارب یمنابع دیکاند است ممکن زین هستند LocalizedString رمقدا ياردا که ییها السک

 و, ندردا نوناگوگ مقاصد ها کالس نیا. ندوش رظاه انربرکا طابر رد ها کالس آن رب یمبتن يها یش که داشت اهندوخ یتورص رد طفق ار رمقدا
 دهد می نشان ار HLCR\CLSID رد شده ثبت هاي کالس از دسته آن یرز لوجد. درک دیاهوخ استفاده زوندوی رد دنرک شوکا يارب آنها از اغلب
  :هستند جالب من رنظ به که

  شناسه کالسGUID      شی

 Folders Shell  شل فولدرهاي*  

ActiveX Cache   {88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000} 

Computer Search Results  {1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba} 

 History    {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} 

 Internet Explorer   {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} 
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  شناسه کالسGUID      شی

 My Computer   {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 

 My Documents   {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} 

 My Network Places  {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} 

Offline Files    {AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E} 

 Programs    {7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a} 

 Recycle Bin    {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 

 Search Results   {e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849} 

 Shared Documents  {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} 

 Start Menu    {48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc} 

 Temporary Internet Files  {7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} 

 Web     {BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F} 

  پانل کنترل فولدرهاي* 

Control Panel   {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} 

 Administrative Tools  {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} 

 Fonts     {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152} 

 Dial-up Connection  {7007ACC1-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} 

 Network Connections  {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} 

 Printers and Faxes   {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} 

 Scanners & Cameras  {E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD} 

 Scheduled Tasks   {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 

  پانل کنترل تصویري نمادهاي* 

 Folder Options   {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF} 

 Taskbar and Start Menu  {0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1} 

 User Accounts   {7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153} 

  موارد سایر* 

 Add Network Place  {D4480A50-BA28-11d1-8E75-00C04FA31A86} 
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  شناسه کالسGUID      شی

 Briefcase    {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} 

 Search    {2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} 

 Help and Support   {2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} 

Windows Security   {2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} 

 Run     {2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} 

 Internet    {2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} 

 E-mail    {2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} 

 Network Setup Wizard  {2728520d-1ec8-4c68-a551-316b684c4ea7} 

  

 کسانی دهرب نام ایاش يارب هارتیوکامپ همه نرود GUID نیا. است GUID ای کالس شناسه کی ياردا قوف لوجد رد یش ره 
  .دیکن اجعهرم مود فصل به ها GUID با هطابر رد رشتیب العاتطا کسب يارب. ندباش می

 با هستند ییها رلدوف که شل يهارلدوف یعنی نخست بخش دبینی می لوجد رد که طور همان. ام دهرک میتقس قسمت رچها به ار لوجد نیا من
 يادیز يهارکا دتوانی می لوجد نیا العاتطا به شدن مسلح از پس. هیرغ و Network Places ای My Computer مثال ژهوی مقاصد
. دیکن نییتع دوخ یشخص يازهاین به جهوت با ار شوند می داده شینما My Computer رد که ییها رلدوف دتوانی می مثال انوعن به. دیده انجام
 روي رب ویريتص نماد کدام اصال که دیکن نییتع ای و, دیده ییرتغ ار شوند می داده شینما دسکتاپ رد که ویريتص ينمادها دتوانی می ای  و

 نماد دهند یم حیجرت اغلب Administrative Tools رلدوف به رعتریس یابیدست يارب انیرمد, مثال انوعن به. دوش داده شینما دسکتاپ
  .دهند رارق دسکتاپ روي رب ار Administrative Tools ویريتص

  .کنم یم انوعن ادامه رد ار یعمل بخش چند, دراوم نیا با شما رشتیب چه ره یآگاه يارب
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  دسکتاپ تصویري نمادهاي نام تغییر ×

 استر با احتر یلیخ دتوانی می ار My Computer, My Documents, Internet Explorer نوهمچ ویريتص ينمادها
. ستین آسان چندان, Recycle Bin نوهمچ رگید ویريتص ينمادها نام ییرتغ اما. دیده نام ییرتغ Rename نهیگز انتخاب و شانروی رب دیکل
  ! هستند Rename مانرف فاقد نمادها نهوگ نیا

 رمقدا. دیکن عمل آن کالس ثبت العاتطا شیاویر قطری از دتوانی می Rename مانرف از استفاده نوبد ویريتص نماد کی نام ییرتغ يارب
LocalizedString دیکن جهوت لیذ مثال به. دیده ییرتغ ار :  

GUID کالس Recycle Bin 645{ باال لوجد ردFF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E {نیا نام نکهیا يارب. است 
  :دیکل رد ار  LocalizedString رمقدا دیده ییرتغ Trash Can به ار نماد

HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 

 يسازون يارب ار) Refresh مانرف همان ای( F5 دیکل و دینیگزرب سوما با ار دسکتاپ رکا نیا انجام از پس. دیده ییرتغ Trash Can به
  :رابرب يزیچ لومعم حالت رد, دهرب نام GUID يارب  LocalizedString رمقدا نجایا رد. دیده رفشا نماد آن ياومحت

@%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964 

 دیجد نام با ار آن ستا  یکاف. درب یم رکا به SHELL32.dll لیفا از 8964 هرشما ID با ار شتهر زوندوی که است نیا آن يمعنا که دباش می
  .دیکن نیگزیجا

ü LocalizedString  مقدار یک Reg_EXPAND_SZ به. کنید استفاده محیطی متغییرهاي از آن در توانید می بنابراین, باشد می 
 Javad's" عبارت Javad نام به کاربري براي تا دهید تغییر "%USERNAME% Garbage" به را آن نام مثال عنوان

Garbage" بگیرید کار به آن در نیز را فارسی حروف توانید می حتی( شود داده نمایش تصویري نماد زیر در.(  

 دیبا شما. است} 20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D{ رابرب My Computer کالس GUID مثال ای
LocalizedString  رد ار:  

HKCR\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 

 ویريتص  نماد  یرز  رد  "ادوج رتیوکامپ" ترعبا  ادوج  نام  با   مثال  ريبرکا  يارب    تا  دیده   ییرتغ  "%USERNAME% رتیوکامپ"  به
My Computer دوش داده شینما.  

بسته ضمیمه  رد ار شود می دسکتاپ ویريتص يها نماد از یخرب نام ییرتغ جبوم که نامهرب کی, قوف عوضوم شدن شنرو ربهت ورمنظ به
  ..باشد استفاده قابل همه يارب تا است VB6 زبان به کد سورس البته. ام داده رارق مقاله همراه این
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ü مقدار LocalizedString مایکروسافت که است آن نشانگر مقدار این وجود عدم. دید نخواهید ها کالس از بعضی ثبت اطالعات در را 
 فرض پیش مقدار, است مقدار این فاقد که کالسی نام تغییر براي. است نداشته کاربر رابط در ها شی آن نام نمایش به تمایلی

HKCR\CLSID\classID است بهتر حتی یا  و, دهید تغییر را LocalizedString  نام ویندوز وقتی. افزایید بی کالس آن به را 
  .کالس ثبت اطالعات فرض پیش مقدار براي بعد و, کند می اقدام LocalizedString یافتن براي ابتدا, کند می جستجو را شی یک
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  تصویري نمادهاي براي شخصی تصاویر از استفاده ×

 نماد, دیکل یرز نیا ضرف شیپ رمقدا. هستند DefaultIcon دیکل یرز ياردا مقاله نیا ییباال لوجد رد حطرم هاي کالس تمام
  :رد DefaultIcon ضرف شیپ رمقدا, مثال انوعن به. درب یم رکا به کالس آن رب یمبتن يها یش شینما هنگام به زوندوی که است ویريتص

HKCR\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 

  .دهد یم شینما, )دسکتاپ روي رب ورراکسپل زوندوی مثال( ربرکا طابر رد My Computer یش جادیا هنگام به زوندوی که است ویريتص نماد

 لیفا نام و یرمس از توان می رکا نیا يارب. دیده ییرتغ ار DefaultIcon ضرف شیپ رمقدا, دیکن استفاده رگید ویريتص نماد کی از نکهیا يارب
 شکل به مبداء یرمس. دیینما استفاده resource مبداء یرمس کی از یحت ای و, دیکن استفاده,  ico انشعاب با, ویريتص نماد کی

Name,Index   ای   Name,-resID   است Name ,لیفا کی الومعم که است ویريتص نماد ويحا لیفا نام و یرمس همان Dll ای EXE 
  :از یتیب 32يزهاوندوی رد استفاده دورم ویريتص يها نماد رشتیب. است

%SystemRoot%\System32\Shell32.dll 

 نامهرب. است ویريتص نماد منبع شناسه, resID. شوند می آغاز رصف از که است ویريتص ينمادها ندکسیا هرشما, Index. ندیآ یم دست به
, کنند می  هیرذخ آنها رد ار, هیرغ و مکالمه يها رکاد, ها شتهر, ویريتص يها نماد جمله از, اي برنامه يها فایل که یمنابع به ار ییها ID سازان
  .دهند یم صیتخص

 نهونم انوعن به. کنند می  ديبن رکیپ ار, نامهرب لیفا کی رد دوجوم ویريتص ينمادها که ندردا دوجو يادیز هاي هنامرب نوهمکن 
Microangelo ای PEexplorer لیفا کی از ار ویريتص ينمادها یحت آالترابزا نیا. کنم یم یفرمع ار Dll ای EXE تا کنند می   اجراستخ 

  .دیببند رکا به مجزا طور به ار آنها دیانوبت

  

  

  دسکتاپ به تصویري نمادهاي افزودن ×

 ویريتص نماد تنها ضرف شیپ بقط. است زوندوی نیشیپ يها شرنگا از رت منظم رایبس آن XP نسخه رد صوخص به زوندوی دسکتاپ
Recycle Bin ویريتص ينمادها دنرک اضافه به رقاد شما. دییافزا یب آن به ار لومتدا ویريتص ينمادها دتوانی می اما. دید دیاهوخ آن رد ار 

Internet Explorer, My Computer, My Documents و My Network Places ريبرکا طابر قطری از Display به 
 زشوآم. است رنظ مد ایاش یلواص و یفیک جادیا نجایا رد. دباش می ها Shortcut عیزوت و جادیا از مجزا کامال قوف بحث( دوب دیاهوخ دسکتاپ

 العاتطا لهیسو به طفق ار ییرتغ ای جادیا اتیعمل کی دتوان می نهوچگ زوندوی که دکن می  شنرو اننویس برنامه شما يارب صوخص به قوف البطم
  ).درک دیاهوخ استفاده دیسوین یم که هایی هنامرب رد میمستق طور به, ندهیآ رد البطم نیا از, دهد انجام ريستیجر
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 اضافه ژهوی يهارلدوف به ار ویريتص ينمادها دیاهوخ یم چنانچه, ستین باال دورم رچها جزء تانرنظ دورم ویريتص نماد که یتورص رد

 شاخه به فترگ دیاهوخ ادی قسمت نیا رد که ییها شرو تمام. دیکن شیاویر ار ريستیجر ستیبا یم, دیکن
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer دیکل رد ار شاخه نیا. ندوش یم وطبرم HKLM تا دیده ییرتغ 

. دوب اهندوخ خاص ربرکا کی يارب اتییرتغ تورص آن رد, دیکن اعمال HLCU رد ار رنظ دورم اتییرتغ چنانچه ;باشند انربرکا تمام يارب اتییرتغ
  .دیکن جهوت یرز شکل به

 به وطبرم NameSpace هاي کلید یرز دبینی می ویرتص رد که طور همان
Explorer\ControlPanel, Explorer\Desktop و   

Explorer\MyComputer با رمتناظ يهارلدوف از کی ره ياومحت 
 لوجد رد شده سترفه يدهایکل یرز شیاویر با. دکن می  نییتع ار دراوم نیا

, پانل لرکنت به ار ویريتص ينمادها دوب دیاهوخ رقاد, مقاله نیا ییابتدا
 به ویريتص نماد کی دنوافز يارب مثال انوعن به. دییافزایب هیرغ و دسکتاپ
  نام به دیجد دیکل یرز کی Run مکالمه رکاد دنرک باز جهت دسکتاپ

}2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0 , {)که 
 شاخه به) است رالذک قوف لوجد رد Run مکالمه رکاد GUID معادل

Explorer\Desktop دییافزایب.  

  

  

  

 ردکاوخ طور به رکا نیا انجام به رقاد Run ويمن رد یرز مانرف ياراج با. دیکن مالحظه ار جهینت دتوانی می دسکتاپ دنرک Refresh با سپس 
  :دوب دیاهوخ

Reg Add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{2559a1f3-
21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" 

  .دیکن اراج Run رد ار یرز ترعبا باال مانرف دنرک سومعک يارب

Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{2559a1f3-
21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" /f 

  .دینکن شوامرف ار دسکتاپ روي Refresh, مانرف ره ياراج از بعد طفق

ü به شدن اضافه براي هایی کاندید ویژه فولدرهاي تنها My Computer فولدرهاي فقط پس. است روشن کامال امر این دلیل. هستند 
 اضافه Explorer\MyComputer\NameSpace شاخه به توانید می را, مقاله همین ابتدایی, جدول اول بخش در موجود شل
  .کنید
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  : شود می My Computer به Internet Explorer ویريتص نماد شدن اضافه جبوم یرز مانرف

Reg Add 
"HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{871C5380-42A0-
1069-A2EA-08002B30309D}" 

  :دیدانرگرب قبل حالت به ار باال اتیعمل درعملک یرز مانرف با

Reg Delete 
"HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{871C5380-42A0-
1069-A2EA-08002B30309D}" /f 

  

  

  دسکتاپ از تصویري نمادهاي کردن پنهان ×

 از ار آنها يها دیکل یرز که دیهست ورمجب دسکتاپ از ویريتص ينمادها داشتنرب يارب XP زوندوی از قبل تا زوندوی يها شرنگا رد
NameSpace ویريتص نماد داشتنرب هنگام به ژهوی به, شود می ساز مشکل اغلب رام نیا. دیکن حذف Network Neighborhood از 

  .دسکتاپ

 از آنها داشتنرب يارب. است آمده دوجو به دسکتاپ ویريتص ينمادها دنرک پنهان يارب يا ژهوی يها وشر, بعد به XP زوندوی شرنگا از
 رد ار Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer شاخه دتوانی می My Computer ای دسکتاپ

 عون رمقدا کی, دیکن پنهان MY Computer رد ار ویريتص ينمادها نکهیا يارب. دیکن شیاویر HKCU و HKLM يدهایکل
Reg_DWORD دیکل رد:  

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideMyComputerIcons 

. دیده اختصاص آن به ار 0x01 رمقدا و, دیکن پنهان دیاهوخ یم که باشد ویريتص نماد کالس GUID, آن نام است ربهت و دیکن جادیا 
  .دیکن Refresh يسازون ار ورراکسپل زوندوی رکا جهینت مشاهده يارب رآخ رد و

 و ClassicStartMenu يها نام به دیکل یرز ود. است رت دهیچیپ ريقد دسکتاپ ویريتص يها نماد يساز پنهان
NewStartPanel یرمس رد:  

 SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons 

 آن رد و. است شده فتهرگ رنظ رد, دکن می  استفاده, دوخ کیکالس ای یمیقد Start ويمن از XP زوندوی که یزمان يارب لوا دیکل یرز. ندردا دوجو 
 به. ندوش داده شینما تاپکدس رد ویريتص ينمادها کدام دیکن نییتع دتوانی می شد رذک که یالعملوردست ابقطم دیجد يهارمقدا دنرک اضافه با
  ).دیکن جهوت یقبل ویرتص به( دباش می صادق یپ اکس زوندوی دیجد Start ويمن یعنی NewStartPanel يارب شده رذک دراوم بیترت نیهم
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 Start ويمن از استفاده یطارش رد دسکتاپ از زباله لطس Recycle Bin ویريتص نماد شدن یمخف باعث یرز مانرف مثال انوعن به
 ريبرکا طابر چیه زوندوی رد دسکتاپ از Recycle Bin داشتنرب ای دنرک یمخف يارب دینکن شوامرف( شود می بعد به XP يها زوندوی رد, دیجد
  ):درندا دوجو

Reg Add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v 
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" /t REG_DWORD /d "0x01" /f 

  :ددرگ باز دسکتاپ به باز Recycle Bin تا دیکن اراج Run ويمن رد ار یرز مانرف

Reg Add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /v 
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" /t REG_DWORD /d "0x00" /f 

  

  

  

 اهموخ یم شما از ورمنظ نیا به. است شیافزا به رو مقاالت سلسله نیا رد یعمل يهارکا دیدرک مشاهده مقاله نیا رد که طور همان
  .دینکن شوامرف ار, دندیدرگ یفرمع قبل هاي فصل رد که طور همان, بانیپشت هاي هنسخ هیته دوخ ريستیجر رد کنکاش عمل ره انجام از قبل

 زشمندرا طابر نیا با هطابر رد رشتیب العاتطا کسب يارب دیسر انجام به Reg.exe لیفا از استفاده با یعمل شرو چند مقاله نیا رد
 یطمح, داس اعالن ويجل رد "؟" چویس با ار Reg مانرف مکن می  شنهادیپ شما به دریدا عجله راگ اما, دیباش يبعد مقاالت رمنتظ, ريستیجر

Command Prompt دیکن اراج. 
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  ها فایل مالکیت کسب:  هفتم فصل §

  ؟ دوش اراج ما نامهرب با طفق ستمیس رد لیفا عون یک دکر نییتع توان می نهوچگ

  

 ار ها لیفا اتطتبارا و ها کالس ثبت به وطبرم العاتطا زوندوی که یمحل یعنی. است HKCR دیکل رد ريستیجر ياومحت عمده بخش
 عون از یلیفا مثال. کنند چاپ و شیاویر, باز ار آنها ندتوان می که کنند می   طتبرم ییها نامهرب با ار ها لیفا مختلف اعوان ماتیتنظ نیا. دکن می  هیرذخ

text ندوپس با که "txt." دیکل رد شده ثبت العاتطا. دیریبگ رنظ رد ار شود می شناخته HKCR عون به هوطبرم شاخه و txt دکن می  مشخص 
  .هستند عون نیا شیاویر يارب دیکاند ییها نامهرب چه ای و دوش باز يا نامهرب چه لهیسو به قالب نیا با لیفا کی که

 من, مثال انوعن به. HKCR دیکل رد هستند يا ساده اتییرتغ, مکن می  اعمال تبرم طور به من که یشخص اتییرتغ از ییباال حجم
 ريجا ريکا وريکتیردا انوعن به ريلدوف که یاقعوم رد تا دهم صیتخص ها فولدر به وطبرم اتطتبارا به ار یخاص نیامرف که مردا ستود شهیهم

 به تا ام دهوافز My Computer یش به ار ینیامرف نیهمچن. کنم باز ار CMD داس-اس ام نیامرف اعالن هرپنج انموبت, شود می انتخاب
 ويمن به ار EditText نهیگز لیفا ره ياومحت عریس مشاهده يارب یحت و باشم داشته یسردست Regedit ريستیجر راستاویر به انموبت عترس
. مینما آنها شیاویر به اقدام مولز اقعوم رد و نمیبب Notepad یطمح رد ار یلیفا عون ره ياومحت عریس یلیخ انموبت تا ام دهوافز لیفا ره رانبیم
 دیاهوخ دوخ يها استهوخ و ها ازین با متناسب زوندوی ییرتغ يارب يادیز رایبس يها صترف تورص آن رد, دیباش آشنا یبوخ به HKCR ياومحت با راگ

  .داشت

  

  ادغام الگوریتم ×

 هم تا 2000 زوندوی از اما, دوب HKLM\SOFTWARE\Classes دیکل با طتبارا یعون 2000 زوندوی از شیپ تا HKCR یاصل دیکل
 ادغام ار HKCU\Software\Classes و HKLM\SOFTWARE\Classes هاي کلید زوندوی رحاظ حال رد. شده رت دهیچیپ رایبس نواکن

 کی جادیا با که معناست بدان نیا. هستند ها فایل اتطتبارا و ها کالس ثبت ضرف شیپ هاي هداد همان HKLM رد دوجوم هاي هداد. دکن می 
 رد, ربرکا آن به وطبرم HKCU دیکل رد آنها از یکپ کی و شده فتهرگ رنظ رد دیجد ربرکا يارب HKLM رد دوجوم ماتیتنظ دیجد ريبرکا اکانت
  .شود می فتهرگ رنظ رد و شتهون دیجد اکانت جادیا زمان همان

 البته. هستند ها لیفا اتطتبارا و ها کالس ثبت يارب ربرکا خاص العاتطا, HKCU دیکل رد دوجوم ماتیتنظ که است یحال رد نیا
HKCU\Software\Classes با طتبارا یعون یاقعو HKU\SID_Classes ريگذاربا هنگام به زوندوی که است Hive دیکل رد لیفاروپ 

HKU\SID ,حیصح رمقدا و فریتع از شدن لعطم يارب. (دکن می  ريگذاربا SID تیامن هاي هشناس:  مود فصل به دوخ ستمیس رنظ دورم SID 
  ).دینمائ اجعهرم

  

 
 

www.3sotdownload.com



  اسرار رجیستري      42صفحه 

 استفاده Link کدام از ادغام تموریالگ به جهوت با HKCR رد دوجوم يها داده از استفاده هنگام به زوندوی که است آن دیآ یم شیپ که یالوس حال
  ؟ دکن می 

 تویلوا از HKCU\Software\Classes رد دوجوم رمقدا, باشد داشته دوجو شده دهرب نام شاخه ود ره رد یمشابه یرمقاد راگ
 نیا. دردا يادیز يایمزا باال تموریالگ. دوب اهدوخ جحرا HKLM\SOFTWARE\Classes رد دوجوم رمقدا رب و است رداورخرب ريباالت
, ندرندا رگید انربرکا رب یريتاث که ها لیفا اتطتبارا از دسته آن از و کنند نصب ار يدربرکا يها نامهرب تا دهد می امکان انربرکا به تموریالگ

 يها لیفا شیاویر يارب مختلف نامهرب ود از ندتوان می, کنند می   استفاده كرمشت طور به رتیوکامپ کی از که ريبرکا ود, رو نیا از. ندینما استفاده
  .کنند استفاده عوهمن

, زوندوی رد ريبرکا طابر کی ای و کد ای نامهرب کی قطری از یحت و Regedit رد یدست طور به HKCR رد ار يدیجد دیکل که یهنگام
 رد اتییرتغ ثبت زوندوی دیباش داشته جهوت. دکن می  جادیا HKLM\SOFTWARE\Classes رد ار آن اقعو رد زوندوی, دیینما یم جادیا

HKCU\Software\Classes رد میمستق طور به, ريستیجر رشگیاویر قطری از جزء زین يعاد انربرکا و گذاشته سازان نامهرب عهده به ار 
HKCU\Software\Classes  ,رد اقعو رد. کنند اعمال ستمیس رد دوخ به مختص یماتیتنظ شکل نیا به توانند نمی ريگید اهر چیه از 

 ها نامهرب يارب تنها) HKCU\Software\Classes رد ورمنظ( ربرکا خاص هاي کالس ثبت امکان دنرک اهمرف آمده سافتروکیما اسناد
 HKCU ای HKLM رد اتییرتغ, یرخ ای باشد دوجوم شیپ از نامهرب نکهیا به بسته, یدکن می  شیاویر ار نامهرب کی از یکالس یقتو اما. آمده اهمرف

  .ساندر یم زرو به ار HKCU رد دوجوم نسخه تنها زوندوی باشد دوجوم محل ود ره رد نامهرب راگ. شوند می منعکس

  .دساز می رت شنرو ار عوضوم لوجد نیا

    

داده , با توجه به وجود داشتن داده
 شود ثبت می... جدید در کلید 

از  HKCRهاي موجود در  داده
 می آید... کلید 

 HKCUها از  داده
 خوانده می شوند

 HKLMها از  داده
 خوانده می شوند

وجود  HKCUاي در  داده
 دارد

 HKLMاي در  داده
 وجود دارد

HKLM - یرخ یرخ یرخ یرخ 

HKLM HKLM بله یرخ بله یرخ 

HKCU HKCU یرخ بله یرخ بله 

HKCU HKCU بله بله یرخ بله 
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  ها فایل انشعاب هاي کلید ×

 از Word يها سند يارب, مثال انوعن به. ندباش می کسانی انشعاب ياردا الومعم, هستند یصوبخص يها داده ويحا که ییها لیفا
. باشند زین راکترکا سه از شیب دتوان می ها لیفا انشعاب اما, ندباش می فرمتعا رياکترکا سه يها انشعاب چه راگ. شود می استفاده ".doc" انشعاب

 کی از که است ییها لیفا تمام كرمشت رفتار کننده مشخص, کالس نیا. ندردا تعلق ها لیفا از کالس کی به کسانی انشعاب ياردا يها لیفا
, کند باز ار لیفا کی دتوان می يا نامهرب چه که دیکن مشخص دتوانی می ها لیفا اتطتبارا رد یشخص اتییرتغ اعمال با. کنند می   استفاده انشعاب

 ها فایل عون يارب آن از ورراکسپل زوندوی تا دیکن مشخص یشخص icon ویريتص نماد کی یحت ای, دییافزایب ها لیفا رانبیم ويمن به ار ینیامرف
  .کند استفاده

 یالعاتطا به زوندوی یقتو. دباش می HKCR\.ext که است ها لیفا انشعاب دیکل, نخست. شود می لیتشک بخش ود از ها لیفا اتطتبارا
  .دکن می  وجستج ار دیکل نیا, دردا ازین لیفا عون کی هربارد

ü ها فایل ارتباطات دوم بخش یعنی, است ها فایل آن با مرتبط برنامه کالس نام, ها فایل انشعاب کلید فرض پیش مقدار.  

, progid ضرف شیپ رمقدا. است يدربرکا نامهرب ID همان progid که. شود می هیرذخ HKCR\progid رد ها نامهرب کالس اتطتبارا
  .است يدربرکا نامهرب جیار نام

 به ابتدا کند باز نامهرب کدام با دیبا ار شده هیرذخ ".txt" ندوپس با که Text متن عون از لیفا کی بفهمد نکهیا يارب زوندوی, مثال انوعن به
 رد. درو می HKCR\txtfile دیکل اغرس به زوندوی نیاربناب. دردا ار txtfile رمقدا دیکل نیا رد ضرف شیپ داده. درو می HKCR\.txt دیکل اغرس
 :.دساز می رت شنرو ار مسئله یرز ویرتص. دباش می ".txt" ندوپس با ها فایل تمام نیب كرمشت کالس txtfile اقعو

  
 رذک اقعو رد. دکن می  استفاده Notepad نامهرب از ".txt" انشعاب با لیفا کی دنرک باز يارب زوندوی دبینی می باال شکل رد که طور همان

Open شد اهدوخ صحبت مفصل طور به هربا نیا رد. دینما یم نییتع ار مسئله نیا آن ويمن رد.  
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  :است شده داده حرش یرز رد آنها نریت لومتدا. ندردا نوناگوگ یرمقاد و ها دیکل یرز, ها لیفا انشعاب يها دیکل

• PerceivedType  - رمقدا نیا Reg_SZ زوندوی. دهد می نشان ار لیفا یموعم عون XP آن از) نوکن تا( که است یشرنگا تنها 
 به که توتفا نیا با...)  و txt , jpg , mp3 , wav , bmp مانند ها لیفا اعوان( است ها لیفا اعوان مشابه "عون" نیا. دکن می  استفاده

 نیا. دیریبگ رنظ رد العاده قوف اعوان نوهمچ ار عون نیا. شود می القطا ها لیفا اعوان از يا دهرگست هروگ به, ها لیفا از یخاص عون يجا
 عون کی به ار عون نیا دتوانی می XP زوندوی رد. شود می دهرفش يها لیفا و یتوص يها لیفا, یمتن يها لیفا, ویرتصا شامل ها لیفا عون
 XP زوندوی. شوند می فتهرگ رنظ رد ویريتص يها لیفا تماما Jpg , Bmp , Gif , Png يها انشعاب مثال انوعن به. دیکن طتبرم لیفا
 صیتخص PerceivedType رمقدا به ار لیذ دراوم از یکی, لیفا انشعاب دیکل رد. دکن می  فریتع ار ها فایل عون نیا از يادیز اعوان
  :دیده یم

-Image 

-Video 

-Text 

-Compressed 

-Audio 

-System 

 

• Content Type - مقدار این Reg_SZ نوع کننده تعیین MIME به راجع آینده در. باشد می MIME داد خواهم توضیح.  
• OpenWithProgids - قسمت رد ار ها نامهرب نیا زوندوی. است انشعاب با طتبرم نیگزیجا يها نامهرب از یسترفه دیکل یرز نیا 

Other Programs مکالمه رکا Open With دهد می شینما.  
• OpenWithList - قسمت رد دیبا که يدربرکا يها نامهرب نام که است دیکل چند ای کی ويحا دیکل یرز نیا Recommended 

Programs مکالمه رکاد Open With يها نامهرب با ار ها لیفا اهندوخ یم انربرکا قاتوا یگاه. شود می هیرذخ آنها رد ندوش رظاه 
  .کنند باز, ستندین طتبرم ها لیفا کالس با که يدربرکا

 رد. کند باز ددرگ یم عیزوت زوندوی اهرهم که Wordpad نامهرب با Word يجا به ار سند کی اهدوبخ ريبرکا است ممکن, مثال انوعن به
 ره ويپاسخگ Open With مکالمه رکاد. ستندین طتبرم يا نامهرب چیه با که کنند باز ار ییها لیفا که اهندوبخ است ممکن انربرکا رگید اقعوم
    .است حالت ود
 يارب دیکل نیا. اند شده ثبت HKCR\Applications دیکل رد حتم طور به, دبینی می Open With مکالمه رکاد رد که يدربرکا يها نامهرب
  .است يدربرکا نامهرب ییاراج لیفا نام همان دیکل یرز نام و دردا دیکل یرز کی يدربرکا نامهرب ره

ü مقدار افزودن با NoOpenWith نوع از Reg_SZ کلید به HKCR\Applications\Program.exe یک نمایش از توانید می 
  .کنید جلوگیري Open With مکالمه کادر در کاربردي برنامه
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 شینما لیفا کی به وطبرم Open With مکالمه رکاد رد Notepad نامهرب رگید تا دیکن اراج Run مکالمه رکاد رد ار یرز مانرف - تمرین
  :دونش داده

Reg Add "HKCR\Applications\Notepad.exe" /v NoOpenWith /t REG_SZ /f 

  :دینما یم سومعک ار باال اتیعمل یرز مانرف نیهمچن

Reg Delete "HKCR\Applications\Notepad.exe" /v NoOpenWith /f 

 يجا به ار) است exe الومعم که( ندوپس با اهرهم ار نامهرب آن ییاراج لیفا نام است یکاف ها نامهرب رگید دنرک یمخف يارب نریتم نیا رد
Notepath.exe دسکتاپ هرپنج روي ابتدا مانرف ياراج از بعد ربا ره دینیبب ار نریتم نیا جهینت نکهیا يارب. دیکن نیگزیجا باال يها مانرف رد 

Refresh نهیگز لیفا کی ررويب کیکل استر با سپس دیکن Open With دیینما مالحظه ار جهینت تا دیکن انتخاب ار.  

• ShellNew - والگ کی انشعاب کی يارب دیکل یرز نیا template ويمن رد ار لیفا عون نیا انربرکا یقتو که دکن می  فریتع ار 
New استر رلدوف کی از یخال قسمت کی رد انربرکا یقتو. دکن می  جادیا والگ آن روي از ار يدیجد لیفا زوندوی, کنند می   انتخاب 

 رگید يها والگ. ندینما جادیا رلدوف آن رد ندتوان می که ندبین می ار والگ يها لیفا از یسترفه, کنند می   انتخاب ار New و کنند می   کیکل
 يا استفاده آنها از اصال که يدراوم دتوانی می New ويمن ستیل دنوب بلند تورص رد یحت دییافزایب New ويمن به دتوانی می ار
  .دیینما حذف ستیل نیا از ار یدکن مین

  .باشد داشته ار تانرنظ دورم لیفا عون انشعاب يارب يدیکل HKCR که دیکن حاصل نانیمطا نخست ورمنظ نیا يارب

. دیینما جادیا ار HKCR\.inf\ShellNew دیکل ابتدا دیکن فریتع ".inf" انشعاب ياردا يها لیفا يارب وییالگ نکهیا يارب, مثال انوعن به
  :دیکن جادیا ShellNew رد ار لیذ یرمقاد از یکی سپس

        Command - عون از که Reg_SZ و. دباش می نامهرب آن صومخص نگیچیئوس) یب ای( با يدربرکا نامهرب کی ياراج جبوم و دهوب 
 ويمن رد دورم نیا انتخاب از بعد, درزاوی کی ياراج يارب مانرف کی از, مثال انوعن به. شد صحبت اش هربارد که است وییالگ همان اقعو رد نیا

New ,دیکن استفاده.  

        Data  - رمقدا کی. شود می جادیا مشخص يها داده از متشکل یلیفا, دیجد لیفا جادیا و مانرف ياراج از بعد دورم نیا رد 
Reg_BINARY دیکل رد چنانچه دیباش داشته جهوت. است دیجد لیفا يها داده ويحا که HKCR\(.filetype)\ShellNew يها داده 

NullFile ای FileName شد اهدونخ فتهرگ رنظ رد رمقدا نیا باشند داشته دوجو.  

        File Name - عون از رمقدا کی و. است مشخص لیفا کی از يا نسخه که دکن می  جادیا یلیفا Reg_SZ و یرمس ويحا که دباش می 
 ربرکا لیفاروپ Templates رلدوف رد لیفا راگ البته. دوش فتهرگ رنظ رد دیجد مکان رد دیجد لیفا نام با و دوش یکپ دیبا که است یلیفا نام
  .دیینما رذک ار لیفا نام طفق و دینکن مشخص ار یرمس دتوانی می, باشد

       NullFile - عون از ريمقدا و دکن می  جادیا یخال لیفا کی Reg_SZ راگ. ستین آن رد يا داده چیه که است NullFile باشد دوجوم 
  .گیرد می دهیناد ار FileName و Data زوندوی
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 يارب میکن حذف ومن نیا از ار شود مین يا استفاده اقعوم صدرد 99.99 رد که ار New ويمن رد Briefcase نهیگز میاهوخ یم نریتم انوعن هب
 دوش حذف New از دورم نیا تا دیده ییرتغ HKCR\.bfc\JS_ShellNew به ار HKCR\.bfc\ShellNew دیکل نام است یکاف رکا نیا
 طور به ريستیجر ياومحت رد ییرتغ از بعد نریتم نیا رد. دیدانرگ باز آن یقبل نام به ار JS_ShellNew ستیکاف تنها زین آن دادنرگرب يارب و

 اکانت مجدد صلو و عطق رب هوعال کند زرو به هیناح نیا رد ار دوخ که دیکن ورمجب ار زوندوی که یزمان تا شوند مین مشاهده اتییرتغ میمستق
  .دیکن مشاهده ار اتییرتغ New ويمن يها نهیگز از یکی انتخاب با دتوانی می ريبرکا

  

  :شد گفته باال در آنچه بندي جمع

 استفاده ها لیفا نهوگ نیا يارب ".txt" انشعاب از که Text يها لیفا مانند است دوخ به مختص انشعاب ای ندوپس کی ياردا یلیفا عون ره
 يراد زین انشعاب ره حال. شود می ماتیتنظ ريدا نگه HKCR\.txt یرمس رد ".txt" مانند يا شده شناخته انشعاب ره زوندوی رد که. شود می
 ره کالس ضمنا. دیانوبخ) دباش می. txt مثال نجایا رد( HKCR\.txt\default داده از ار انشعاب کی کالس دتوانی می که است کالس کی

 ماتیتنظ ريدا نگه HKCR\txtfile یرمس رد و است txtfile که یمتن يها لیفا کالس مانند, شده هیرذخ HKCR یاصل دیکل رد هم انشعاب
 به ادامه رد. شود می یناش آن کالس از شما زوندوی عامل ستمیس رد لیفا کی يها رفتار, که است مهم جهت آن از ها لیفا کالس العهطم. شود می
 میاهوخ, فترگ تورص انشعاب دوخ يارب که طور همان, آنها رد دوجوم يها دیکل یرز طور نیهم آنها يها داده, ها لیفا کالس رشتیب یسررب
  .داخترپ
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  ها برنامه کالس مقادیر و ها کلید زیر ×

 و ها رلدوف و ها لیفا اعوان رب نجایا رد نامهرب ترعبا رذک.(دکن می  مشخص ار آن با طتبرم يهارفتار و فریتع ار نامهرب کی, ها نامهرب کالس
 قبال که هم طور همان و. است نامهرب شناسه progid که ندردا رارق HKCR\progid رد ها کالس نیا) دردا داللت خاص ایاش طور نیهم
 از ار ها لیفا انشعاب يها دیکل زوندوی. است ها نامهرب از کالس کی رانگینما که مکن می  هراشا HKCR\txtfile کالس به مثال انوعن به شد گفته
 مترف. است کالس یموعم نام ويحا زین نامهرب کالس ضرف شیپ یرمقاد. دکن می  طتبرم ها نامهرب کالس به آنها ضرف شیپ یرمقاد قطری
 ID کی Word.Document.8, مثال انوعن به است application.components.version تورص به نامهرب ره ID سترد
 یرز يها دیکل یرز و یرمقاد ياردا ها نامهرب کالس XP. زوندوی لهیسو به یحت گیرد مین رارق استفاده دورم شهیهم مترف نیا اما. دباش می سترد

  :هستند

• AlwaysShowExt  - عون رمقدا نیا Reg_SZ نشان ار ها لیفا) ندوپس( انشعاب شهیهم دیبا ورراکسپل زوندوی که دهد می نشان 
  .باشد دهرک پنهان ار آنها ربرکا راگ یحت, دهد

• CurVer  - ويحا دیکل یرز نیا ضرف شیپ رمقدا ID است شرنگا نریدتیجد نامهرب.  
• DefaultIcon - از کالس این با مرتبط هاي فایل براي ویندوز که است فرضی پیش تصویري نماد کلید زیر این فرض پیش مقدار 

 file,index فرمت از باید اما, باشد Reg_SZ یا Reg_EXPAND_SZ رشته یک تواند می مقدار این. دهد می نمایش ها برنامه
 فایل در موجود تصویري نماد ایندکس نمایانگر index و, است تصویري نماد حاوي فایل نام و مسیر نمایانگر file که شود استفاده
 resource کد یا index کردن پیدا براي. کنید استفاده file,-resource فرمت از توانید می بدانید را منابع دقیق ID اگر. است
 انشعاب با فایل یک که صورتی در اما .کنید استفاده منابع براي متفرقه ویراستار یک از توانید می منبع فایل یک در تصویري نماد یک

"ico." دکن می  کفایت فایل نام و مسیر ذکر فقط داشتید.  
• FriendlyTypeName  - عون رمقدا نیا Reg_SZ ورراکسپل زوندوی رد ار رمقدا نیا و است نامهرب کالس یموعم نام دهنده نشان 

 آن از زوهن زوندوی نیشیپ يها شرنگا که گیرد می رارق نامهرب کالس ضرف شیپ رمقدا از شیپ XP زوندوی رد رمقدا نیا. دید دیاهوخ
 نیا و نامهرب کالس ضرف شیپ رمقدا. دکن می  استفاده نیشیپ يها شرنگا با ريسازگا حفظ يارب آن از XP زوندوی و کنند می   استفاده
. دکن می  استفاده رمقدا نیا رد منبع کی از شتهر کی يجا به ماوعم XP زوندوی. باشند کسانی یچگرکپای حفظ يارب ستیبا یم رمقدا
  .است @file,-index ای @file,-resource تورص به آن مترف

• EditFlags - عون رمقدا نیا Reg_DWORD ار ها نامهرب از کالس نیا با طتبرم يها لیفا نهوچگ زوندوی که دکن می  لرکنت 
 از کالس نیا يها جنبه از یخرب گینوچگ انربرکا که دیکن لرکنت دتوانی می EditFlags رمقدا لهیسو به نیهمچن. دکن می  تیریمد
 شده داده حرش ها تیب نیا از کی ره*  ماسک یرز رد. است ماتیتنظ از یکی رانگینما رمقدا نیا رد تیب ره. ندینما اصالح ار ها فایل
  .است

  شرح      ماسک*

0x00000001  دکن می  یمستثن ار ها لیفا کالس  

0x00000002    ستندین طتبرم خاص انشعاب کی با که دهد می نشان ار, ها رلدوف مثال, ها لیفا کالس از دسته آن  

 
. 
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  شرح      ماسک*

0x00000004   دردا خاص انشعاب کی ها لیفا کالس که دکن می  مشخص  

0x00000008  ییرتغ ای و دنوافز به رقاد انربرکا. دکن می  یريگوجل ريستیجر رد ها لیفا از کالس نیا با طتبرم یرمقاد ایشویر از 
  دوب اهندونخ دوجوم یرمقاد

0x00000010    دکن می  یريگوجل ها لیفا از کالس نیا با طتبرم یرمقاد حذف از  

0x00000020    دکن می  یريگوجل ها لیفا کالس به دیجد نیامرف دنوافز از  

0x00000040    دکن می  یريگوجل نیامرف ییرتغ از  

0x00000080    دکن می  یريگوجل نیامرف حذف از  

0x00000100    دکن می  یريگوجل ها لیفا کالس حرش ییرتغ از  

0x00000200    دکن می  یريگوجل ها لیفا کالس با طتبرم ویريتص نماد ییرتغ از  

0x00000400    دکن می  یريگوجل ضرف شیپ زمان ییرتغ از  

0x00000800    دکن می  یريگوجل نیامرف "نام" با طتبرم نیامرف ییرتغ از  

0x00001000    دکن می  یريگوجل نیامرف حذف ای اصالح از  

0x00002000    با  طتبرم یرمقاد حذف ای ییرتغ ازDDE کند می  یريگوجل  

0x00004000    - 

0x00008000    دکن می  یريگوجل ها لیفا کالس با طتبرم ياومحت عون ییرتغ از  

0x00010000    مانرف از تا دهد می امکان انربرکا به "Open" ي ها لیفا يارب ها لیفا کالسdownload کنند استفاده شده  

0x00020000    انتخاب رکاد Never Ask Me کند می  فعال یرغ ار  

0x00040000  مکالمه رکاد رد ار ها لیفا) ندوپس( انشعاب ربرکا راگ یحت, دوش داده نشان شهیهم ها لیفا انشعاب که دکن می  مشخص 
Folder Option  دینما پنهان  

0x00080000    - 

0x00100000    رلدوف به ها لیفا از کالس نیا ياعضا که دکن می  مشخص Recent Documents ندوش دهوافز  

  

 ارف زین ار تیب ماسک است الزم دیهست آشنا مالیهگزادس و رينیبا یسوین عدد يها ستمیس با راگ -  bit Masks بیت ماسک* 
  :نواکن اما درک اهموخ ریرتح ار آن کامل حرش ندهیآ رد. دیریبگ
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 ار رنظ دورم عدد که است آن ورمنظ, دیشد روبرو) 256 عدد 0x00000001 ماسک مانند( تیب ماسک العملوردست کی با ییجا راگ
 عدد استر سمت از خانه نیلوا نجایا رد که( ماسک با رمتناظ تیب و) شود می 100000000 رابرب رينیبا به 256( دهرب رينیبا يمبنا به

 مالیدس يمبنا به آن داندنرگرب با و شود می 100000001 حاصل مثال دورم رد( دیکن "On" الحطاص رد ار) شود می 0 رابرب که 100000000
  ).شد اهدوخ 257 حاصل

 کالس به وطبرم ماتیتنظ ییرتغ به رقاد انربرکا که دیاستوخ راگ دیکن نگاه باال لوجد رد مثال ت؛یب ماسک يارب رگید مثال کی
 Editflag که یتورص رد. دیکن اعمال, تان نامهرب کالس رد دوجوم, Editflag داده به ار 0x00000008 ماسک ستیکاف نباشند تان نامهرب
 معادل عدد دیکن on دیبا ار خانه کدام دیبفهم نکهیا يارب ستیکاف اقعو رد.(دیینما هیرذخ ار 30 جهینت دیبا دیجد تیب ماسک با دوب 22 مثال یقبل

 تانرکا شدن رت ساده يارب) دیکن یلوب or تانرنظ دورم عدد رينیبا با ار حاصله عدد و دریبب رينیبا به یهشت هشت اکتان يمبنا از ار ماسک
  .دیینما استفاده زوندوی حساب نیماش Scientific مد از دینوت یم

ü نوع از داده یک اگر رجیستري جاي همه در آنکه مهم نکته یک Reg_DWORD به بیتی ماسک عملیات وسیله به که داشت وجود 
 به توجه با مقادیر البته( نمایید ذخیره رجیستري در هم Reg_BINARY فرمت با را مقادیر نوع این فقط توانید می شما, بود آمده وجود
  ).بود خواهد متفاوت ذخیره براي نوع دو این فرمت

  

• InfoTip - عون رمقدا نیا Reg_SZ با انربرکا یقتو که است یتاهوک امیپ ويحا, شناسند یم بوخ ار آن اننویس برنامه حداقل که 
 يارب که طور همان. دهد می شینما ها کالس نیا يارب زوندوی, کنند می   هراشا ها نامهرب از کالس نیا با طتبرم رلدوف ای لیفا به سوما
  .باشد منبع با شتهر کی دتوان می رمقدا نیا, شد داده حرش FriendlyTypeName رمقدا

• InShortcut - عون رمقدا نیا Reg_SZ نماد دنوافز با ار رانبیم نیا ورراکسپل زوندوی. است رانبیم کی, لیفا که است آن رنشانگ 
  .دهد می شینما هارمبانب ویريتص

• NeverShowExt - عون رمقدا نای Reg_SZ یحت, دهد شینما ار لیفا انشعاب دینبا گزره ورراکسپل زوندوی که دکن می  مشخص 
  .دهد شینما شده شناخته يها لیفا اعوان يارب ار ها لیفا انشعاب که باشد دهرک يبندرکیپ يا نهوگ به ار ورراکسپل زوندوی ربرکا راگ

• Shell - کالس, مثال انوعن به. شود می فریتع ها نامهرب کالس يارب که است ینیامرف ويحا دیکل یرز نیا txtfile باز يارب ینیامرف 
 ويحا ها لیفا کالس. است HKCR رد یشخص اتییرتغ رشتیب اعمال محل دیکل یرز نیا. دکن می  فریتع یمتن يها لیفا چاپ و دنرک
 طتبرم ريانبیم يها ومن با »افعال«. دکن می  اراج نیمع اتیعمل انجام يارب زوندوی که ندباش می ینیامرف قتیحق رد که هستند »یافعال«

  .هستند »فعل« کی رانبیم ويمن اقالم از کی ره. یدکن می  مشاهده سوما استر سمت دکمه با لیفا کی دنیگزرب هنگام به که هستند

, مثال انوعن به. است فعل يارب دیکل یرز کی ويحا که هستند HKCR\progid\Shell رد ها نامهرب از کالس ره افعال
HKCR\txtfile\Shell يها دیکل یرز ياردا open و print افعال يارب که است Open و Print دیکل ضرف شیپ رمقدا. ندباش می 

Shell مثال. شد اهدوخ اراج هوطبرم فعل, لیفا ررويب کیکل بلود هنگام به است ضرف شیپ فعل کی یقتو( است ضرف شیپ فعل نام رنشانگ 
  .)شود می اراج یمتن لیفا کی ررويب کیکل بلود از بعد بالفاصله open مانرف txtfile کالس دورم رد

 ضرف شیپ »فعل« edit دیکل یرز که دهد می نشان رام نیا, باشد edit کالس کی Shell دیکل ضرف شیپ رمقدا دیکن ضرف رگید یمثال رد
  .است
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ü کلید فرض پیش مقدار اگر Shell فعل از ویندوز صورت آن در, باشد) تهی( خالی open دکن می  استفاده.  

  

  
  

  

  متعارف افعال ×

 نیا هربارد جالب نکته کی. ندباش می فرمتعا افعال از ییها مثال Print و Open, Edit. هستند عامل ستمیس از یجزئ فرمتعا افعال
 نشان ار یموعم فرمتعا افعال لیذ سترفه. دکن می  جمهرت مختلف يها زبان ازین به جهوت با ردکاوخ طور به ار آنها زوندوی که است آن افعال
  :ندبین مین ها ومن رد انربرکا که هستند يا ژهوی افعال آنها از یخرب که دهد می

•     Edit  -  نوهمچ, فعل نیا Open کنند شیاویر ار ها لیفا ياومحت که دهد می امکان انربرکا به اما است.  
•     Explorer -  دکن می  باز ورراکسپل زوندوی رد ار یانتخاب رلدوف فعل نیا.  
•     Find -  فعل نیا ,Search Assistand دکن می  باز ضرف شیپ ويجستج محل انوعن به یانتخاب رلدوف با ار.  
•     Open  -  دکن می  باز آن با طتبرم نامهرب رد ار لیفا کی که است ضرف شیپ فعل ماوعم فعل نیا.  
•     Open As -  مکالمه رکاد فعل نیا Open With دکن می  باز ار.  
•     Play -  شدن باز از پس, دوش لومح ربرکا به آن پخش و دوش باز فارص نکهیا يجا به لیفا ياومحت که دکن می  مشخص فعل نیا 

  .دوش پخش اورف
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•     Print -  يدربرکا يها نامهرب. ساندرب انیپا به ار دوخ رکا و کند چاپ ار لیفا ياومحت يدربرکا نامهرب که شود می سبب فعل نیا 
  .ندهند رارق ربرکا رایاخت رد ريبرکا طابر نهوگ چیه االمکان یحت دیبا فعل نیا ياراج يارب

•     PrintTo -  دنرک هار و دنیکش یژگوی از که يا ژهوی فعل drag and drop ,نیا انربرکا. دکن می  یبانیپشت ها رچاپگ يارب 
  .ندبین مین رانبیم يهاومن رد ار فعل

•     Preview -  يجا به, ویرتصا مشاهده. ندینما مشاهده, دنرک شیاویر ای باز نوبد ار ها لیفا تا دهد می امکان انربرکا به فعل نیا 
  .است فعل نیا درعملک از یمثال, شیاویر جهت آنها دنرک باز

•     Poperties -  مکالمه رکاد فعل نیا Name Properties دکن می  باز ار.  
•     RunAs -  از استفاده با تا دهد می امکان انربرکا به که يا ژهوی فعل account ار يدربرکا نامهرب ای باز ار یلیفا, رگید ربرکا کی 

 رانبیم ويمن رد ار فعل نیا ندتوان می سوما استر سمت دکمه با لیفا دنیگزرب و Shift دیکل داشتن نگه نییپا با انربرکا. ندینما اراج
  .ندینما مشاهده ها لیفا تمام

 دنرک اهمرف يارب دتوانی می ار Edit in WordPad فعل, مثال انوعن به. دییفزایب ها نامهرب از یکالس ره به دتوانی می ار مکمل افعال 
 از کالس کی به افعال دنوافز يارب. دییفزایب txtfile کالس به, ضرف شیپ افعال ییرتغ نوبد, WordPad رد یمتن يها لیفا شیاویر امکان

 که ار یترعبا سپس. دوب اهدوخ HKCR\progid\Shell\verb, دیجد دیکل یرز. دیکن جادیا Shell رد آن يارب يدیجد دیکل یرز, ها نامهرب
 انوعن به ار ترعبا نیا يها راکترکا از یکی نکهیا يارب. دیده صیتخص verb ضرف شیپ رمقدا به ار دیکن مشاهده رانبیم ويمن رد دیاهوخ یم

hotkey مثال انوعن به. دیده رارق آن از شیپ ار "&", دیکن یفرمع ,"Open in &WordPad" از انوبت که شود می سبب W انوعن به 
hotkey از نوکن تا حتما تان نامهرب يها ومن یاحطر هنگام رد شما. درندا یتازگ اننویس برنامه يارب عوضوم نیا.(دوش استفاده »فعل« نیا يارب 

  .)دیا دهرک استفاده ها مانرف رد فروح یبعض دنرک hotkey يارب هیوش نیا

  .دوش رت شنرو تانیارب قوف عوضوم تا ام داده رارق آنجا عمد به ار Install دیکل ضرف شیپ رمقدا من. دیکن نگاه قبل ویرتص به

 با اما شود می داده شینما رانبیم ويمن رد Edit in WordPad کلمه شد داده حرش باال رد که طور همان verb دیکل جادیا با
    .دوش اراج یمانرف چه دیجد فعل نیا انتخاب با که میکن نییتع دیبا نواکن هم. افتد یم اتفاق اطخ کی آن انتخاب

 به. دریبب رکا به آن ضرف شیپ انوعن به ار دوش اراج فعل انتخاب جهینت رد دیاهوخ یم که یمانرف و. دییفزایب verb به ار command دیکل یرز
  .ندساز می محقق, آمده command دیکل یرز ضرف شیپ رمقدا رد که یمانرف با ار دوخ هدف افعال از کی ره نهوچگ که دیکن جهوت قبل ویرتص

  :دردا ازین رشتیب حیضوت ريقد به command ضرف شیپ رمقدا

  .دیسویبن "" لوق نقل عالئم نیب رد ار مانرفکل  دیبا, است شده استفاده فاصله از نامهرب لیفا نام و یرمس فروح نیب رد راگ, نخست

ü این غیر در. کنند استفاده قول نقل عالئم از همیشه رجیستري در اطالعات اینگونه نوشتن ضمن در شود می توصیه سازان برنامه به 
 این به شده تلقی فرمان عنوان به مسیر از هایی قسمت شود می رو به رو "فاصله" خالی فضاي همراه هاي مسیر با ویندوز وقتی صورت
 کار جاي یک که دکن می  اعالم فرمان اجراي زمان در کوچک بیپ یک با فقط هم مواقعی در. شود می صادر خطا ویندوز طرف از ترتیب
  .لنگد می
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 مانرف دیکن ضرف, مثال انوعن به. دیکن استفاده, دینیگز یمرب سوما استر سمت دکمه با که یلیفا نام يارب ندهیرگ کی انوعن به% 1 از, دوم
 نهیگز و دینیگزرب سوما استر سمت دکمه لهیسو به ار C:\Salmple\TextS.txt, مثال یلیفا راگ حال. باشد Notepad %1 رنظ دورم
  .دوب اهدوخ "Notepad C:\Salmple\TextS.txt" شکل به مانرف, دیکن انتخاب ار رنظ دورم

ü فضاي همراه یا طوالنی نام با هاي فایل براي, ها فرمان اجراي از را شما خیال تواند می, قول نقل عالئم بین در% 1 دادن قرار اینجا در 
  .)نمایید ذخیره را Notepad "%1" عبارت رجیستري در Notepad %1 ذخیره جاي به مثال ترتیب این به(   کند راحت, خالی
ü کلید فرض پیش داده نوع موارد این در توانید می یدکن می  نویسی برنامه اگر command شکل به را Reg_Expand_SZ آورید در 

  .کنید استفاده آنها در% SystemRoot% مانند محیطی هاي متغییر از بتوانید تا

 نییپا, سوما استر سمت دکمه با لیفا کی دنیگزرب هنگام به ار Shift دیکل که یزمان تنها که هستند یافعال افعال نهوگ نیا :اضافی افعال
 رد اغلب که یافعال, مثال انوعن به. است رانبیم يها ومن شدن غوشل از یريگوجل يارب يدیمف شرو افعال نیا. درک دیاهوخ مشاهده, دریدا یم نگه
 که extended رمقدا است یکاف رکا نیا يارب. شوند می پنهان Shift دیکل پشت رد دنوافز از پس, ندیرگ ینم رارق استفاده دورم رانبیم يهاومن
  .دییفزایب Shell\verb دیکل یرز به ار دباش می یخال و است Reg_SZ  عون از

  

 ".not" ندوپس با یلیفا دیکن ضرف. میریبگ دست به ستمیس رد ار) یساختگ( یضرف انشعاب کی تیمالک میاهوخ یم نریتم نیا رد - تمرین
 و باز Notepad نامهرب لهیسو به آن روي رب کیکل بلود ربا ره با که میده بیترت طوري ار یطارش میاهوخ یم. است متن آن ياومحت که مریدا

  .دوش شیاویر آماده

  :دوش ساخته شاخه نیا تا دیکن اراج Run ويمن رد ار یرز مانرف. میکن جادیا ار HKCR\.not دیکل دیبا لوا حلهرم رد

Reg Add "HKCR\.not" /v "" /t REG_SZ /d "noteText" /f 

 دیکل ضرف شیپ رمقدا دیبا بعد حلهرم رد. ام فتهرگ رنظ رد ار noteText من که میکن جادیا یضرف انشعاب نیا يارب کالس کی دیبا حال
HKCR\.not یعنی آن کالس نام رابرب شد ساخته باال رد که noteText نام انشعاب رد رنظ دورم کالس باال مانرف ياراج با البته. دوش 

  .شود می یسوین
  .میکن اعمال ريستیجر رد ار کالس نیا به وطبرم ماتیتنظ دیبا میدان یم ار "."not انشعاب با لیفا کالس نام که حاال

  :دکن می  جادیا ار است HKCR\noteText دیکل که رنظ دورم کالس یرز مانرف

Reg Add "HKCR\noteText" /f 

  :دیکن اراج بیترت به ار یرز يها مانرف مییفزایب آن به ار open فعل میاهوخ یم حال

Reg Add "HKCR\noteText\Shell\open" /v "" /t REG_SZ /d "Open Notepad" /f 

Reg Add "HKCR\noteText\Shell\open\command" /v "" /t REG_SZ /d "notepad.exe %1" /f 

  .دکن می  ثبت ار آن ییاراج مانرف مود طخ و دیفزایم لیفا رانبیم ويمن به ار "Open Notepad" متن, باال يها مانرف لوا طخ
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 نام به لیفا کی تان رتیوکامپ از ريگید مکان ره رد ای دسکتاپ روي دیکن مشاهده نایع ار جهینت و دیده انجام کامل ار نریتم نیا نکهیا يارب
"Test.not" نماد کی یرز مانرف. است دشوخ به رمنحص ویريتص نماد فاقد حاصله لیفا اما. دیکن مشاهده ار ها مانرف ياراج تا دیکن جادیا 
  :گیرد می رنظ رد ".not" یضرف انشعاب با يها لیفا يارب ویريتص

Reg Add "HKCR\noteText\DefaultIcon" /v "" /t REG_EXPAND_SZ /d %SystemRoot%\system32\shell32.dll,-152 /f 

 ای) Log on بعد و Log off یعنی( دیکن صلو مجددا و عطق ستمیس با ار دوخ ريبرکا طتبارا دیبا, باال مانرف از حاصل اتییرتغ مشاهده يارب
 استفاده SendMessageTimeOut تابع از ندتوان می اننویس برنامه. ساندرب زرو به ها کنیا شناخت هیناح رد ار دوخ دیکن ورمجب ار زوندوی

  .کنند

از بسته ضمیمه  noteText.regبا نام  ار Reg لیفا دتوانی می شما. ام دهرک آماده Reg لیفا کی رد ار قوف نریتم از ريت کامل شکل اما و
  .دیکن دراو دوخ ريستیجر به سپس و همراه این مقاله مشاهده

  

  ویژه هاي کلید ×

 ییها محل تقدم, یعنی. دکن می  یسررب اند شده داده نشان که یبیترت به ار یرز هاي کلید, دکن می  وجستج ار ها لیفا اتطتبارا زوندوی یقتو
  ! ندردا رارق سترفه يباال رد که است ییها محل از رباالت, ندردا رارق سترفه نییپا رد که

  

  HKCR\progid - است طتبرم آن با لیفا انشعاب دیکل ضرف شیپ رمقدا قطری از که است اي برنامه کالس نیا.  

  HKCR\SystemFileAssociations  - طتبرم آنها از کی ره به ار ینیامرف و است یموعم يها لیفا اعوان فریتع يارب دیکل نیا 
  .بدهم آن به اجعر ريشتیب حیضوت يبعد هاي همقال رد تا دیندازیب دیکل نیا به ینگاه حتما. دکن می 

  *\HKCR - یکم. دید دیاهوخ ها لیفا تمام رانبیم يها ومن رد ار دیکل نیا رد دوجوم نیامرف. است مختلف يها لیفا اعوان يارب هیپا کالس نیا 
  .ام داده رارق دیکل نیا از استفاده با جالب نریتم کی رتوجل

  HKCR\AllFilesystemObjects  - مقاالت رد هم دیکل نیا با هطابر رد. دکن می  فریتع ها رلدوف و ها لیفا یتمام يارب ینیامرف دیکل نیا 
  .داد اهموخ ار کامل حاتیضوت, است ها یوارد و ها رلدوف به وطبرم يها دیکل دورم رد که يبعد
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 رد ییريتغ با نامهرب آن رد. دموب داده رارق کیکل استر کی با طفق ها فایل همه شیاویر انوعن با اي برنامهایرانویج  تیسا رد قبال من - تمرین
 یطمح رد ار لیفا آن Edit Text نهیگز انتخاب با انندوبت یلیفا عون ره ررويب کیکل استر با تا آمد یم اهمرف ربرکا يارب امکان نیا ريستیجر
 دیدرک مشاهده باال رد که طور همان .دهم حرش تانیارب ار ريستیجر رد شرکا شرو دموب داده لوق. کند شیاویر و مشاهده Notepad نامهرب
  .است "HKCR\*" دیکل رد, هوطبرم نیامرف دنوافز اهر کی, دییفزایب ها لیفا همه رانبیم ويمن به یمانرف نکهیا يارب

  ):دیکن جهوت قبل ویرتص به( دوش دهوافز شما يها لیفا همه رانبیم ويمن به EditText تا دیکن اراج ار یرز مانرف

Reg Add "HKCR\*\Shell\Edit Text\Command" /v "" /t REG_SZ /d "notepad.exe %1" /f 
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  داده پیشرفته انواع:  هشتم فصل §

  

  

 بقهط با وي. ندردا رارق طسومت ربرکا کی ازین دورم يها داده از ريباالت حطس رد که شد دیاهوخ آشنا یاترعبا و میمفاه با فصل نیا رد
 يارب ار شما تا مردا آن رب یسع, مهم فصل نیا طور نیهم قبل يها بخش رد شما ییآشنا يارب هیپا میمفاه يساز دهرفش و البطم يبند
 هدف که "زوندوی ريستیجر" فصل رس با البطم یخرب است ممکن البته. مینما ريای شد اهندوخ ریرتح ندهیآ رد که يدیجد البطم یرياگرف

  .دوب اهدونخ شما ررض به مسلما آنها یرياگرف اما باشند نداشته يا هطابر, است مقاله نیا یاصل

  

  bit masks بیتی هاي ماسک و ها بیت ×

 از یکی, حاصل عدد رد تیب ره. کنند می   لیتبد عدد کی به و يبند هروگ ريستیجر رد ار ماتیتنظ الومعم ها نامهرب از ريایبس و زوندوی
, ماتیتنظ رابرب رد قاتوا یخرب. شوند می هیرذخ...  و, کلمه کی رد دورم 16, تیبا کی رد ماتیتنظ از دورم هشت رو نیا از. است ماتیتنظ
 يها تیب دنرک فعال با که معناست نیبد نیا. کنند می   یفرمع میتنظ آن یتیب ماسک انوعن به ار 0x20 مثال که دید دیاهوخ ییها العملردست
  .شد اهدوخ رت مومفه يدوز به رکا نیا. دیکن "on" ار رنظ دورم نهیگز دتوانی می 0x20 رانگینما

 که ياعداد( است 0x34 یرز شکل رد شده داده نشان عدد. شوند می شرشما, رصف از و چپ به استر از) وییدود( رينیبا عدد کی يها تیب
 مد از اعداد نهوگ نیا محاسبه يارب. است 16 آنها يمبنا یعنی, ندباش می یشانزده شانزده ای مالیهگزادس هستند  سکیا رصف 0X  ندوشیپ ياردا

Scientific یوییادر نهیگز با حساب نیماش نیا رد مالیهگزادس اعداد. دیکن استفاده زوندوی حساب نیماش Hex شوند می مشخص.( 

          0x34 
 

0 0 1 1 0 1 0 0 

 بیت          
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 ماسک بیت
 

0x80 0x40 0x20 0x10 0x08 0x04 0x02 0x01 

  

, تیب نریت استر سمت هرشما. است شده داده نشان تیب ره هرشما زین آن ریز رد و, قوف عدد رينیبا معادل, جدول ییباال قسمت رد
 7 هرشما تیب دنرک "on" رب یمبن یالعملوردست راگ. ندباش می رصف زین ها تیب یرسا و, کی مثال نیا رد 5 و 4, 2 هرشما يها تیب. است رصف
  .دیده ییرتغ   10110100   به  00110100  از ار عدد, دیدید

 ريقد دیبا نیاربناب, کنند مشخص ار تیب کی قیدق هرشما که ستندین جالب رآنقد یدکن می  مشاهده که ییها العملوردست قاتوا از ريایبس
. است ییها تیب چه رانگینما ماسک که دیکن مشخص ستیبا یم و است یتیب ماسک کی, دید دیاهوخ که يزیچ تنها اغلب. دیده انجام محاسبات
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 ماسک که دیکن مشخص, دیکن لیتبد رينیبا به ار عدد ود ره, دیکن "on" دیانوبت 0x34 عدد رد ار 0x40 تیب نکهیا يارب, مثال انوعن به
 يارب ار رکا نیهم. دیدانرگ باز مالیهگزادس یسوین عدد ستمیس به ار عدد سپس دیکن لیتبد کی به ار ها تیب آن. است ییها تیب چه رانگینما
"off" ره که داد دیاهوخ صیتشخ یآسان به یمدت از پس اما. کنند می   ییرتغ رصف به رنظ دورم عدد يها تیب که توتفا نیا با, دیده انجام هم 

  :از تندرعبا چپ به استر از ها تیب از کی ره ماسک. است ییها تیب چه رانگینما ماسک

0x80 ,0x40 ,0x20 ,0x10 ,0x08 ,0x04 ,0x02 ,0x01 

  .دهد می نشان ار لبطم نیا باال جدول نییپا قسمت 

  ای    "یرخ"    نوهمچ زین رينیبا    "رصف"   و, است    "سترد"    ای    "یبل"  نوهمچ رينیبا   "کی"  ,دریدا رکا روس ها تیبا با یقتو
  .هستند یلوب یرمقاد رگید ترعبا به. است    "سترناد"

 ار یتیب با رمتناظ يها ماسک نکهیا يارب. شود می زین رآسانت یحت یتیب يها ماسک دنرک  "off"  و  "on",  دیکن استفاده یلوب رجب از چنانچه
 و, دیکن سومعک ار ماسک رد دوجوم يها تیب, دیکن "off" ار آن نکهیا يارب طور نیهم. دیکن OR باهم ار عدد ود, دیکن "on" عدد کی رد

  )."عدد"     And  و بعد حاصل    "ماسک Not"    یعنی( دیکن AND رنظ دورم عدد با ار حاصل سپس

  

  

× Little-Endean   و   Big-Endean  

 چپ سمت يها تیبا زشرا. است رت نییپا زشرا با تیبا زین 0x02 و رباالت زشرا با 0x01 تیبا,    0x0102 مالیهگزادس عدد رد
 چپ به استر از قامرا زشرا و, است رت نییپا استر سمت يها تیبا زشرا. شوند می برض 16 از ريگتربز انوت رد قامرا نیا که ارچ, است رباالت
  .شود می رشتیب

ü کنند می   ذخیره حافظه در را اعداد صورت دو به ها برنامه :Little-Endian   یا   Big-Endian  .  

 سپس و شوند می هیرذخ حافظه رد رباالت زشرا با يها تیبا ابتدا, دکن می  هیرذخ Big-Endian شرو از استفاده با ار يعدد, نامهرب کی یقتو
 به عدد نیا, شود می هیرذخ حافظه رد Big-Endian شرو از استفاده با 0x01020304 عدد یقتو مثال انوعن به. رت نییپا زشرا با يها تیبا
  ست؟ین طور نیا, سدر یم رنظ به لومعق. گیرد می رارق حافظه رد Bytes: 0x01 0x02 0x03 0x04 يها تیبا تورص

  !!! کنند مین هیرذخ تورص نیا به حافظه رد ار اعداد نتلیا يها دازندهرپ که است آن رد شرو نیا مشکل

 سپس و, شوند می هیرذخ رت نییپا زشرا با يها تیبا ابتدا که معناست بدان نیا و کنند می   استفاده Little-Endian ريمعما از نتلیا يها دازندهرپ
  .شود می هیرذخ Bytes: 0x04 0x03 0x02 0x01 تورص به 0x01020304 عدد رو نیا از. رباالت زشرا با يها تیبا

 مشاهده هنگام به اما,   Big-Endian   ای   Little-Endian دهند یم شینما ار اعداد تمام, درب دیاهوخ رکا به که ییها رابزا رشتیب چه راگ
 رد ار 0x34 0x77 عدد راگ, رو نیا از. دهند ینم ییرتغ ردکاوخ طور به ار ها تیبا ییرتغ ها رابزا که ارچ, دیباش داشته يادیز جهوت دیبا رينیبا اعداد
  .دیسرب 0x7734 به تا دیده ییرتغ ار ها تیبا بیترت که دیباش داشته طرخا به ستیبا یم, دینیبب رينیبا رمقدا کی
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  Types Values  ها داده انواع ×

  REG_EXPAND_SZ  و  REG_BINARY , REG_DWORD ,REG_SZ يا داده اعوان با شما مقاله نیا مقدمه بخش رد
  :مکن می  یفرمع ار دیجد يا داده عون چند بخش نیا رد, دیشد آشنا

REG_DWORD_BIG_ENDIAN   :یرمقاد عون نای داده double-word رد رباالت زشرا با يها تیبا ابتدا آنها رد که هستند يا 
 عدد مثال انوعن به. است REG_DWORD عون یرمقاد رد آنها يساز هیرذخ بیترت عکس, ها تیبا بیترت. شوند می هیرذخ حافظه

0x11220344 0 تورص بهx11 0x22 0x03 0x44 دیاهونخ نتلیا رب یمبتن يها ريمعما رد ار ها داده عون نیا. شود می هیرذخ حافظه رد 
  .دید

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN   :یرمقاد double-word هیرذخ حافظه رد رت نییپا زشرا با يها تیبا ابتدا آنها رد که يا 
 نریلتومتدا, کنند می   هیرذخ مترف نیا با ار اعداد, نتلیا رب یمبتن يها ريمعما نوچ و هستند REG_DWORD مشابه ها داده عون نیا. شوند می
 راستاویر. شود می هیرذخ حافظه رد 0x44 0x03 0x22 0x11 تورص به 0x11220344 مثال انوعن به. است زوندوی رد عدد مترف
 REG_DWORD مشابه یرمقاد عون نیا نوچ, دکن مین اهمرف ار REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN یرمقاد جادیا تیقابل ريستیجر
  .هستند ريستیجر رد

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR   :يارب داده عون نیا. ريزااف نرم ای ريافزا سخت لهیسو کی يارب منابع سترفه Plug 

and Play يارب یشرو زین ريستیجر راستاویر. ندرندا دربرکا چندان دیده یم انجام ريستیجر با که ییها رکا رد اما, ندردا ورخرب یخاص تیاهم از 
 یرز رد دوجوم یرمقاد, ها داده عون نیا از یمثال مشاهده يارب. دینما یم اهمرف تانیارب ار آنها شینما امکان اما, کند نمی اهمرف یرمقاد عون نیا جادیا
  .دیکن شوکا ار HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION یرمس يها دیکل

REG_RESOURCE_LIST   :یرمقاد سترفه REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR .آنها مشاهده امکان ريستیجر راستاویر 
  .ستین ممکن راستاویر رد آنها شیاویر اما, دکن می  اهمرف ار

REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST   :دردا ازین ريافزا سخت لهیسو کی که یمنابع سترفه.  

REG_LINK   :دباش می کد ینیو آنها قالب و هستند ستمیس صومخص نوچ درک جادیا توان مین ار یرمقاد عون نیا. طتبارا عون کی.  

REG_MULTI_SZ   :شینما طرس کی رد ار شتهر ره عون نیا رد ريستیجر راستاویر. هستند ها شتهر از یسترفه ويحا که رينیبا یرمقاد 
 راکترکا ود و, دکن می  جدا رگیکدی از ار ها شتهر ريستیجر رد) 0x00( یته راکترکا ره. دکن می  اهمرف ار ها سترفه نیا شیاویر امکان و دهد می
  .دهند یم نشان ار سترفه انیپا یته

REG_QWORD   :يا جمله رچها یرمقاد  )quardruple-word  مشابه داده عون نیا).  یتیب  64  ای REG_DWORD  نیا با, هستند 
 به دتوانی می ار یرمقاد عون نیا. دکن می  یبانیپشت یرمقاد عون نیا از XP زوندوی یتیب 64 شرنگا تنها. ندباش می یتیب 64, تیب 32 يجا به که توتفا
  .است یرمقاد عون نیا از یمثال 0xFE02000110010001. دیکن شیاویر و مشاهده مالیهگزادس ای مالیدس تورص

REG_NONE   :هستند شده فریتع عون فاقد که یريمقاد.  
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  باینري مقادیر در ها داده ×

 نامهرب کی یقتو. ندردا ورخرب ريت نییپا جهرد از دنوب "استر رس" رنظ از رينیبا یرمقاد, ريستیجر رد دوجوم یرمقاد یتمام نیب از
 يدربرکا يها نامهرب که معناست بدان نیا. است نامهرب دوخ عهده رب آن يمعنا و مومفه كرد, اندوخ یم ريستیجر از ار رينیبا یرمقاد يدربرکا
 يدربرکا نامهرب ره و شما يارب يا داده يها رساختا نیا و, کنند هیرذخ رينیبا یرمقاد رد دشانوخ يا داده يها رساختا به جهوت با ار ها داده ندتوان می
  .دوب اهدوخ مومفه یب رگید

 که کنند می   هیرذخ  REG_BINARY یرمقاد رد ار  REG_SZ  و  REG_DWORD يها داده اغلب يدربرکا يها نامهرب نیهمچن
 و  REG_DWORD یرمقاد) ها نامهرب( سازان نامهرب از ريایبس, قتیحق رد. دساز می مشکل ار آنها مومفه كرد و دنرک دایپ رام نیا

REG_BINARY  ريمعما از نتلیا رب یمبتن يها رتیوکامپ که لبطم نیا داشتن رنظ رد با, رو نیا از. ندرب یم رکا به رگیکدی يجا به ار little-

endian 0 رينیبا رمقدا, کنند می   استفادهx01 0x02 0x03 0x04 رمقدا و REG_DWORD  0 داده باx04030201 کسانی قایدق 
  .هستند

 عون ره ريستیجر API. دکن می  هیرذخ رينیبا تورص به ار یرمقاد همه قتیحق رد ريستیجر. کنم رتراودش ار هارکا اهموخ یم نکیا
 ار ها دیکل یقتو. دیریبگ رنظ رد "عون هرشما" نوهمچ ار آن که اهموخ یم من و) نویسی برنامه رد ثابت همان( دکن می  ییشناسا عدد کی با ار رمقدا
. شد دیاهوخ "عون هرشما" جهومت رشتیب) دیفتراگرف Hive يها لیفا ريگذاربا:  مرچها فصل رد که یعوضوم( یدکن می  رصاد REG يها لیفا به
 هرشما" با ار رينیبا رمقدا کی ريستیجر راستاویر, یدکن می  رصاد REG لیفا کی به ار  REG_MULTI_SZ رمقدا کی یقتو, مثال انوعن به
 اما, آنهاست نام قطری از آنها به جاعرا که ارچ, درندا يادیز تیاهم راستاویر دوخ رد یرمقاد عون با طتبرم "عون هرشما", ماوعم. سدوین یم "7 عون
  :است تیاهم با رایبس اننویس برنامه يارب یرز لوجد العاتطا

          REG_NONE      =  0 

          REG_SZ      =  1  
          REG_EXPAND_SZ     =  2 

          REG_BINARY     =  3 

          REG_DWORD     =  4 

          REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN   =  4 

          REG_DWORD_BIG_ENDIAN   =  5 

          REG_LINK      =  6 

          REG_MULTI_SZ     =  7 

          REG_RESOURCE_LIST    =  8 
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