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 ثانیه ۹فقط در  ۷شکستن پسورد ویندوز 

تالش  Windows 7  ٍWindows Server 2008ضزکت هایکزٍسافت کِ تا ارایِ دٍ هحصَل جذیذ 

فزاٍاًی داضت تا سزاًجام تِ ّوِ ضایعاتی کِ در خصَظ اهٌیت ٍیٌذٍسّایص هطزح هی ضَد، پایاى دّذ، 

طکالت ّیچگاُ تصَر ًوی کزد کِ تٌْا تا گذضت چٌذ هاُ اس ارایِ آخزیي دستاٍردّایص، هثل ّویطِ تا ه

 اهٌیتی هتعذدی دست تِ گزیثاى تاضذ.

رخٌِ ّا ٍ هسایل اهٌیتی، اًگار تخطی جذایی ًاپذیز اس هحصَالت ایي ضزکت ضذُ اًذ ٍ ّوچَى غَلی 

ضکست ًاپذیز، در تزاتز عظوت آى قذ تزافزاضتِ اًذ. تزای اثثات ایي ادعا، کافی است کِ هزاحل سیز را اجزا 

 گذضتي اس کلوِ عثَر ٍیٌذٍس، حتی تِ تاسیاتی دٍتارُ آى اقذام ًواییذ:کزدُ ٍ فقط در چٌذ هزحلِ، تا 

 

ًوَدى سیستن، آى را اس رٍی  restartرا در داخل درایَ کاهپیَتز قزار دادُ ٍ تا  ۷ٍیٌذٍس  DVDاتتذا 

DVD  ُدکوِ ٍیٌذٍس، ًصة صفحِ آهذى تاال اس پس. کٌیذ اًذاسی را Next  ٌِرا سدُ ٍ در پٌجزُ تعذی، گشی

Repair your computer .را اًتخاب ًواییذ 
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را سدُ ٍ در صفحِ تعذی، تز رٍی  Nextسپس در پٌجزُ تاس ضذُ، پس اس اًتخاب سیستن عاهل، دکوِ 

 کلیک کٌیذ. Command Promptگشیٌِ 

 

 



هحل  ، تایذ اس فایلی کِ قزار است تزای ٍرٍد تِ ٍیٌذٍس دستکاری ضَد، درcmdپس اس اجزا ضذى تزًاهِ 

 دیگزی ًسخِ پطتیثاى تگیزیذ. تزای اًجام ایي کار، دستَر سیز را تایپ کٌیذ:

 

copy c:\windows\system32\sethc.exe c 
 

 
 

 را کپی کٌیذ. تزای ایي کار، اس دستَر سیز استفادُ ًواییذ: cmdحاال فقط کافی است کِ فایل اجزایی 

 

copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe 



 
 

را اس پٌجزُ جاری، اًتخاب ًوَدُ ٍ اجاسُ دّیذ تا تِ صَرت  Restartرا تستِ، دکوِ  cmdآًگاُ، تزًاهِ 

عادی، ٍیٌذٍس تارگذاری ضَد. ٌّگاهی کِ صفحِ خَش آهذ گَیی ٍ در خَاست کلوِ عثَر را هطاّذُ 

در حالت هذیز  command promptهزتثِ تفطاریذ تا پٌجزُ  ۵صفحِ کلیذ را  Shiftکزدیذ، دکوِ 

 سیستن، ًوایص دادُ ضَد.

 
 



 ّن اکٌَى، سهاى تغییز کلوِ عثَر ٍیٌذٍس است. تٌاتزایي، دستَر سیز را تایپ کٌیذ:

 

net user administrator NewPassword 
 

 
 

تایذ ًام کارتزی ٍیٌذٍس ٍ تِ جای  ،administratorتَجِ داضتِ تاضیذ کِ تِ جای کلوِ 

NewPassword.رهش عثَر جذیذی کِ هی خَاّیذ جایگشیي پسَرد فعلی ضَد را تایپ ًواییذ ، 

 

 را تستِ ٍ تا کلوِ عثَر جذیذی کِ دادُ ایذ، ٍارد ٍیٌذٍس ضَیذ. تِ ّویي راحتی! cmdسپس تزًاهِ 

پطتیثاى گزفتِ ایذ، جایگشیي فایل فعلی ًواییذ. را کِ اس آى ًسخِ  sethc.exeدر آخز ّن تایذ فایل اصلی 

ٍیٌذٍس راُ اًذاسی کزدُ ٍ سهاًی کِ تعذ اس قسوت  DVDتزای اًجام ایي کار، دٍتارُ سیستن را اس رٍی 

Repair your computer  ُپٌجزcmd :ًوایص دادُ ضذ، دستَر سیز را تزای جایگشیٌی آى تایپ کٌیذ 

 

copy c:\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.exe 
 

 در ًْایت، تزای اعوال تغییزات، السم است کِ سیستن دٍتارُ راُ اًذاسی ضَد.


