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 Last Known Good Configuration 

 Safe Mode 

 ERD 

 Hiren’s boot 

Last Known Good Configuration – Хамгийн сүүлийн маш сайн тохируулга 

 

Last Known Good Configuration гэсэн тодруулсан хэсгийг сумаа ашиглан дарж enter-ийг 

товшиход ямарваа нэг саатал арилсан байдаг. 

Safe Mode 

Safe Mode – Windows үйлдлийн системийн аюулгүйн горим юм.Safe Mode нь үйлдлийн 

систем гэмтээд асахаа болисон  үед  ихэнх тохиолдол зүгээр асдаг.Учир нь  windows 

system-н бүх функц програм ажилдаггүй, зөвхөн системийн шаардлагатай, цөм функцууд 

л ажилладаг. Жишээ нь: график горим, болон дуу, сүлжээний орчин нь ажилладаггүй. 

 

Тэгэхээр компьютерт ямарваа нэг асуудал гарахад энгийн арга техникийг хэрэглэх нь үр 

дүнтэй. Комьпютероо форматлаад байх нь ер нь бол мэддэггүй хүний шинж шүү дээ. 

Комьпютероо асах явцад нь гараас F8 товчийг даран Safe Mode горимоор орж болно. 

F8 товч дарангуут доорхи дэлгэц гарч ирнэ. 

Нэгэнтээ аюулгүйн горимоор орсон тохиодолд системд гарсан асуудлыг  

засаж шийдвэрлэж болно.Гэхдээ бүгдийг биш.   
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Safe Mode-ийг сонгоод Enter 

Үйлдлийн системээ сонгоод Enter /Windows XP Pro системтэй байна./ 
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Шаардлагатай файлуудаа уншина. 

 

Асч байна. 
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Yes товчийг дарна. 

 

Safe Mode горимоор ассан байдал. 
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ERD commander - Emergency Repair– Тусгай засварлагч диск 

Тусгайлан boot-тэйгээр бичигдсэн диск юм. Windows үйлдлийн системийн мэдээлэл болон 

үндсэн гол тохиргоог агуулсан байдаг.Энэ диск нь NTFS файл системийн зохиомжтой ба 

үүнийг хэрэглэж system restore болон, windows-н регистерээр дамжин  засварлах, 

өгөгдөлөө нөөцлөх боломжтой.Мөн хэрэглэгчийн нууц үгийг өөрчилж болно.Та нууц үгээ 

мартсан тохиолдолд ERD commander ашиглан нууц үгээ өөрчилж болох юм.Өөрөөр 

хэлбэл шууд CD/DVD-ээс ажилладаг бага хэмжээний Windows system юмаа. 

ERD commander эхлүүлэх 

Өмнөх хичээлээс Boot эхлүүлэх талаар мэдлэгтэй болсон билээ. ERD commander маань 

boot CD/DVD учир  

1. Bios руугаа ор 

2. Boot-ээ CD/DVD- ээс тохируул. (Boot menu -тай бол сонгож болно. ) 

3. ERD – дискээ хийгээд Boot – р эхлүүл. 

 

ERD эхэлж байна. 

 

Нэгэнтээ аюулгүйн горимоор орсон тохиодолд системд гарсан асуудлыг  

засаж шийдвэрлэж болно.Гэхдээ бүгдийг биш.                                           

Normal – Хэвийн горимоор асахгүй , ажиллахгүй байсан, гацаад байсан 

функц програм ихэнх нь ажилладаг учраас, Вирусаа арилгах, system 

restore хийх, cleanup хийх, програм устгах, засварлах зэрэг үйлдлүүдийг 

хийж болно. 
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ERD Windows system эхэлж байна. 

  

Сүлжээний тохируулга. Skip Network Configuration сонго. 
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Анхаарах сонголт:Суусан үйлдлийн систем дээрхи байдлаар харагдана.Энэ зураг 

дээрхи компьютер Windows XP Pro SP3-тай байна.Тэгэхээр Windows XP-г сонгож 

байж засварлах, устгах, нөөцлөх зүйлүүдийг хийнэ. 

  

ERD commander дискээр компьютер ассан байдал. 
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ERD commander юунд хэрэглэж болох вэ. 

 Системээ засварлах, сэргээх 

 Өгөгдөлөө нөөцлөх  

 Нууц үгийг өөрчилж болно 

 Вирус, хэрэггүй зүйлсийг устгах 

 Регистер засах 

 

Системээ засварлах, сэргээх 

 

StartSystem ToolsFile Repair системийг засаж болно. 

StartSystem Tools System Restore  системийг сэргээж болно. 

Cистемийг засварлах хэрэгсэл. Систем гэмтсэн, асахгүй болсон тохиолдолд туршаад 

үзээрэй. 
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Next дараад  засварлаж эхлэнэ. System Restore   мөн XP normal тай яг адилхан 

хийгдэнэ.Энэ таны компьютер үйлдлийн системийг сэргээнэ гэсэн үг. 

Өгөгдөлөө нөөцлөх  

My computer эсвэл Explorer руугаа орохоор диск директорууд байдаг бөгөөд та диск 

хавтас руугаа ороод хэрэгтэй хавтас, файлаа хуулж, зөөж авч болох юм. 
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Нууц үгийг өөрчлөх 

 

StartSystem ToolsLocksmith  

 

Next  
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Select New Password цонхноос Account-аас хэрэглэгчээ  сонгоод шинэ пасспорт өгнө. 

Вирус, хэрэггүй зүйлсийг устгах –Explorer луугаа ороод вирус устгах, устсан 

системийн файлыг өөр машинаас  хуулж болноо.  

Регистер засах – Эвдэрсэн pегистерийг мөн засч болно. 

Мөн өөр олон зүйлийг хийж засч болно.Цаашдаа өөрсдөө судлаарай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav   

Hiren’s boot 

 

 Үйлдлийн систем нь: MS-DOS 

 Платформ – x86  

 Вэбсайт - http://www.hiren.info/pages/bootcd 

Hiren's BootCD шууд ажилладаг CD бөгөөд асар олон багажуудыг өөртөө багтаасан ба 

партишин хэрэгсэл,  өгөгдөл сэргээх, системийн гүйцэтгэлийг харьцуулах, хэвшүүлэх, 

Disk clone хийх, зургийн, MBR хэрэгсэл, BIOS, нууц үг арилгах хэрэгсэл дрограмууд 

агуулсан байдаг ба бөгөөд та өөрийн компьютерийг засах тестлэх гэх мэт олон төрлийн 

үйлдэлийг олон төрлийн үйлдлийг хйиж болноо 

 

http://www.hiren.info/pages/bootcd
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Мөн өөр олон зүйлийг хийж засч болно.Цаашдаа өөрсдөө судлаарай. 

 

 

 


