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  7در ويندوز) MSCONFIG(يا   System Configurationبرنامة 
؛ يافتن علت مسئله  ويندوز يك چيز است بوتپيداشدن مسئله در 

يك ، مگر آن كه  تشخيص عيب بر دوش شماست  . چيزي ديگر است
و بتوانيد مسئله را توضيح  پيام خطا به طور واضح به نمايش در  بيايد

   دهيد.ب

افزاري دارند  هاي مايكروسافت نرم عامل ، آخرين سيستم خوشبختانه
افزار، كه  ه شما ياري بدهد. اين نرمتواند ب مي ها  وضعيتكه در اين 

System Configuration  شود، عمليات تشخيص عيب را  ناميده مي
كند. بايد پيش از آن كه در عمل به اين برنامه احتياج پيدا  خودكار مي

    كنيد با آن آشنا شويد.

 

  

   System Configurationهمه چيز دربارة 

نيز  msconfigبرنامة  بهكه _   System Configuration برنامة
براي كمك به كاربران يك برنامة پيچيده است كه _ مشهور است 

.  در كشف ريشة مسائل كامپيوتر طراحي شده است پيشرفتة كامپيوتر
هاي سيستمي  يا بيشتر براي تنظيم  (tab)برگه پنجبرنامه حاوي اين 

    . پيشرفته است

  
آن كه پيكربندي  ها را بي برگههر يك از اين هاي داخل  گزينه

فعال يا غيرفعال كنيد. با آزمايش توانيد  ميسيستم به طور دائم تغيير كند 

، بايد بتوانيد به ريشة مسئله برسيد. با اين  هاي مختلف هدفمند پيكربندي
                  برنامة در عمليات حذفياستفاده از  يعني  ، روش

 System Configuration   يد. خيلي خوب كن يابي  عيبتوانيد  مي
 بسيارتواند  يك عيب دارد: اجراي درست آن ميخودش  ، اما  است
بايد كم  دستبرنامه هاي مختلف اين  گزينهبراي اجراي گير باشد.  وقت

    يد.بگذاريك ساعت وقت 

، يا ويستا ، پي اكس ،ميلنيم، 98ويندوزهاي شما يكي از  ويندوزاگر 
به اجرا درآوريد. همچنين توانيد  ميرا  msconfig برنامة باشد  7ويندوز

 (administrator account) حساب مديريتي يك براي كار با آن بايد
آن  ويستاو  7ويندوزدر ترين راه دستيابي اين برنامه  داشته باشيد. ساده

 Searchدر كادر را   System Configurationيا  msconfig است كه
 را بزنيد. Enterكنيد و كليد  تايپ Startمنوي 

  
كنند كه با استفاده از برنامة  بعضي از منابع نيز توصيه مي

System Restore  و ويستا، پي اكس ،ميلنيم(كه در ويندوزهاي 
، از msconfigبرنامة ) پيش از اجراكردن  فراهم شده است 7ويندوز
برنامة ،  هاي سيستمي موجود يك نسخة پشتيبان تهيه شود. در واقع تنظيم

 msconfig  يك گزينة  پي اكسو  ميلنيم ويندوزدر
Launch System Restore به  7ويندوزدر  د.نبراي اجراي اين كار دار

آخرين گزينه را كه  Tool Name ستون برويد و تحت Toolsبرگة 
System Restore  است انتخاب كنيد و روي دكمةLaunch   كليك

برنامة ، به خاطر بسپاريد كه كاربرد معمولي  با اين همه كنيد. 
msconfig  ممكن است موجب حذف همة  تشخيص عيببراي اهداف

هاي  شود، كه در نتيجه تالش (restore points) نقاط بازگرداني
System Restore سازد. شما را خنثي مي    

براي  msconfig آوري و احتياط: پيش از استفاده از  برنامة  ياد
 (backup)هاي مهم خود نسخة پشتيبان  ، بايد از داده سي اشكال پي رفع

 System Configuration تهيه كنيد. ممكن است تغييراتي كه  برنامة 
هاي شما صدمه بزند. در هر  آورد به فايل در كامپيوتر شما به وجود مي

توانيد از خودتان  اي مهم مي هاي داده ، با تهية نسخة پشتيبان از فايل حال
 حفاظت كنيد.
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  msconfigبرنامة آشنايي با 

خواهيد از يك برنامة جديد بهره بگيريد، مجبوريد وقت  هرگاه مي
نيز  msconfig برنامة بگذاريد تا خودتان را با آن برنامه آشنا كنيد. 

هاي مختلف آن را كه قلب اين برنامة  و تنظيم ها برگه. بايد  استثنا نيست
    دهند بررسي كنيد. خدماتي را تشكيل مي

كنند،  كامپيوترهاي مختلف فرق ميصفحاتي كه خواهيد ديد در 
  عامل مورد استفاده و پيكربندي خاص سيستم بستگي دارد. كه به سيستم

   ايم. بهره گرفته 7ويندوز بيتي32ما براي اين مقاله از يك نگارش 

  

  General برگة

 برگةرا از طريق  msconfig برنامة احتماالً تجربة رفع اشكال با 
General  دهد كه  ه به شما امكان ميبرگآن آغاز خواهيد كرد. اين
ل كنيد. برنامه سه گزينه در اختيار شما كنتررا كامپيوتر شدن  نحوة بوت

، و Normal Startup ،Diagnostic Startupگذارد:  مي
.Selective Startup  

Normal Startup  برنامة به msconfig گويد كه كامپيوترتان  مي
،  اندازي كند. اين حالت ي راهجارهاي  ده از همة تنظيمرا با استفا

    . فرض است انتخاب پيش

Diagnostic Startup ، گرها رانشفقطdevice drivers)  ؛
كنند تا با بقية سيستم  افزاري كمك مي هايي كه به قطعات سخت برنامه

هنگام اجراي  پايه را به يها سرويسو  كامپيوتر ارتباط برقرار كنند)
براي  Diagnostic Startupعامل بار خواهد كرد. از گزينة  سيستم

 وط بههاي مرب ساخت يك محيطي بهره بگيريد كه خالي از مسئله

. توجه داشته باشيد كه  است ي غيراساسيها سرويسيا  گرها رانش
Diagnostic Startup  شده  ساخته نقاط بازگردانيبه طور خودكار همة

كند. همچنين به طور موقت  را حذف مي System Restoreبه وسيلة 
مرتبط، مانند  هم بههايي از امكانات  مايكروسافت (مجموعه هاي سرويس
 ويندوزعامل  ، كه در سيستم سازي و شبكه Plug-and-Play هاي سرويس

    سازد. ) را غيرفعال مي تعبيه شده است

Selective Startup مواردي كه در زمان عمليات  دربارة
، امكان  كند. به عنوان مثال تر عمل مي شود اختصاصي اندازي بار مي راه

هايي كه در زمان  برنامههمچنين و، ها سرويسشمول يا عدم شمول 
د. گذار شما ميو ساير موارد را در اختيار شوند،  آپ بار مي استارت

سي خود بايد از گزينة  كردن علت دقيق مسائل پي براي مشخص
Selective Startup .استفاده كنيد    

  
  Startup برگة

كنيد به طور خودكار تعدادي  اندازي مي هر بار كه كامپيوتر را راه
ي ها برنامهگروه ،  ها را در مجموع آيد. اين برنامه برنامه به اجرا درمي

هايي كه اين  ، فرمان نامند؛ با اين حال مي Startup Groupيا  اندازي راه
؛ يك پايگاه (Registry رجيستريكنند در سرتاسر  ها را بار مي برنامه
ديسك )، و ويندوزهاي سيستمي در  هاي كاربر و تنظيم اي از سليقه داده
C: هايي كه در  اند. در ميان برنامه پراكندهStartup گيرند  جاي مي
افزار  ، نرم هاي نگهداري سيستم ، برنامه هاي ضدويروس ز برنامهتوان ا مي

    سازي نام برد. افزار شبكه ، و نرم اي چندرسانه
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را نمايش  Startup گروه  هاي فهرستي از همة برنامه  Startupبرگة
دهد، و  شود نشان مي بار مياز آنها ي را كه هر برنامه هاي مكاندهد،  مي

ها بايد در  كدام برنامهكه دهد كه مشخص كنيد  سپس به شما امكان مي
هايي كه در كنار خود  برنامه  شدن كامپيوتر بار شوند. دفعة بعدي بوت

يك عالمت تيك دارند فعال هستند، يعني هر بار كه كامپيوتر را بوت 
هاي غيرفعال در كنار خود  رنامه، ب كنيد آنها بار خواهند شد. بنابراين مي

    كامپيوتر را بوت كنيد بار نخواهند شد. هرگاه تيك ندارند و 

نيز دارد كه  Disable Allيك دكمة  7ويندوزدر  Startup برگة
كل گويد كه  مي msconfig برنامة وقتي روي آن كليك كنيد، به 

كند. از اين دكمه براي حذف  غيرفعال  را Startupموارد فهرست 
  Startupبرگة.  توان بهره گرفت اندازي مي هاي خطاي زمان راه پيام

يد توان مينيز دارد كه پس از رفع اشكال سيستم  Enable Allدكمة يك 
هاي  كند كه همة برنامه ، به شما كمك مي اين دكمه از آن بهره بگيريد.

اند  ارتقا غيرفعال شدهشكال يا رفع اكه در عمليات را اندازي  زمان راه
    د.كنيفعال 

  
  Boot برگة
عامل را در كجا پيدا  گويد كه سيستم به كامپيوتر مي Bootبرگة 

اين برگه حاوي امكانات رفع اشكال پيشرفته است، در نتيجه، در كند. 
هاي اين برگه در انتهاي  گزينهخصوصيات  استفاده از آنها احتياط كنيد.

  توضيح داده شده است.اين مقاله 

  
  

  

  Services برگة 

و هاي مايكروسافت  ، يك فهرست جامع از سرويسServices برگة
، شما امكان فعال يا  هبرگسازد. با اين  فراهم ميرا  مايكروسافتغير

. يكي را در هر  ها را خواهيد داشت كردن هر يك از سرويس غيرفعال
يا  Enable Allهاي  يا از دكمه ،انتخاب كنيدتوانيد  ميزمان 

Disable All كردن همة  كردن يا غيرفعال براي فعالتوانيد  مي
، اگر بخواهيد  ها به طور همزمان بهره بگيريد. با اين حال سرويس
را در برابر تغييرات تصادفي محافظت كنيد بايد  ي اساسي ها سرويس

    را انتخاب كنيد. Hide All Microsoft Servicesگزينة 

  
  

  رفع اشكال 

، اما  است تشخيص عيبيك وسيلة  msconfig برنامة دانيد كه  مي
كمك  به حل مسئله ها در صفحات مختلف آن خيلي تغييردادن تنظيم

موفقيت در و ممكن است دردسرآفرين نيز باشد. راز  _ كند  نمي
.  گام است به واداشتن آن به عمليات گام msconfig برنامة استفاده از 

    چنين طرحي به شما كمك خواهد كرد كه اشكال را پيدا كنيد.

 هاي مهم خود يك نسخة پشتيبان تهيه كنيد. از داده : گام اول ●
بايد از  msconfig برنامة ، پيش از اجراي  همچنان كه پيشتر ذكر كرديم

تواند  عدم اجراي اين كار مي  نسخة پشتيبان تهيه كنيد. تان هاي داده
هاي مهم شود (هرچند چنين اتفاقي به ندرت  رفتن فايل باعث ازدست

    دهد). روي مي

را  )Diagnostic Startup( اندازي تشخيصي يك راه : گام دوم ●
را به اجرا  msconfig برنامة اولين باري كه  به اجرا دربياوريد.
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  پيكربندي كنيد. اندازي تشخيصي راهآوريد، بايد آن را براي يك  درمي
، انتخاب گزينة General برگة، انتخاب  اين كار را با بازكردن برنامه

Diagnostic Startupكردن روي  ، و كليكOK توانيد انجام بدهيد.  مي  

  
اندازي كنيد.  گويد كامپيوتر را از نو راه پيامي خواهد آمد كه مي

    اين كار را انجام بدهيد.

  
چنان وجود داشته باشد،  ، اگر مسئله همكامپيوتراندازي  راهپس از 

 خراب شده است. هاي سيستمي ويندوز فايلاحتماالً 

ممكن   (Desktop)ميزكارد، اندازي تكميل شو وقتي عمليات راه
يك  msconfig برنامة ت عجيب به نظر بيايد، علت آن است كه اس

ها و گر رانشكند، يعني  عامل را بار مي نگارش پاك از سيستم
كند، تا بتوانيد به آساني مسائل زمان  افزارهاي غيرضروري را بار نمي نرم
، به كمك  چنان وجود داشته باشد هماگر مسئله   اندازي را پيدا كنيد. راه

    . نياز خواهيد داشت msconfig برنامة بيشتر 

بايد به ياد داشته باشند  پي اكسو  ويندوز ميلنيمكاربران  : يادآوري
را  [restore point] نقاط بازگردانيهمة  Diagnostic Startupكه 

    حذف خواهد كرد.

، اگر اصالً تهديدي  اندازي تهديد اندكي ، اين گزينة راه خوشبختانه
آورد. بهترين  هاي سيستمي شما به وجود مي ، براي تنظيمبيايدبه حساب 

هاي سيستمي خود در اين وضعيت آن است  روش محافظت از تنظيم
را به اجرا درآوريد، و بالفاصله پس از  Diagnostic Startupكه 
را براي ساخت  System Restoreسي خود، برنامة  كردن مجدد پي بوت
    اجرا درآوريد. جديد به نقطة بازگردانييك 

  

  

را به اجرا  )Selective Startup( اندازي انتخابي راه : گام سوم ●
 برگة.  است Selective Startupگام بعد اجراي گزينة  درآوريد.
General  برنامة در msconfig  را باز كنيد، گزينةSelective Startup 

شده تحت آن را  هاي فهرست را انتخاب كنيد، و سپس همة گزينه
ها ممكن است به رنگ  كنيد. بعضي از گزينه (بدون تيك) غيرفعال

دهندة آن است كه آنها بر روي  خاكستري و غيرفعال باشند، كه نشان
ناديده بگيريد. پس توانيد  ميها را  سي شما وجود ندارند؛ اين گزينه پي

كليك كنيد تا  OK، روي دكمة  هاي فعال دن همة گزينهكر از غيرفعال
اندازي كامپيوتر به  بسته شود. پس از آن كه پيام راه msconfig برنامة 

سي بوت  كليك كنيد و منتظر شويد تا پي Restart نمايش درآمد روي 
    شود.

عامل بار  اندازي كامپيوتر، يك نگارش پاك از سيستم در راه
هم مسئله وجود داشته باشد، ريشة مسئله ممكن خواهد شد. اگر باز

باشد، مانند يك  msconfig برنامة است چيزي فراتر از وظايف 
طور كه  . اما اگر كامپيوتر همان رجيستري معيوب يا آلودگي ويروسي

تواند به  به احتمال زياد مي msconfig برنامة بايد كار كند كار كرد، 
    شما كمك كند كه مسئله را پيدا كنيد.

بار يكي از  را اجرا كنيد، اما اين Selective Startupدوباره 
  كنيد. دار يا تيك را انتخاب Load Startup Items، مانند  هاي آن گزينه
كليك و كامپيوتر را از نو بوت كنيد. وقتي كامپيوتر  OKروي 

اي روي نداد،  شود، مسائل را بررسي كنيد و اگر مسئله ي ميانداز راه
را دوباره به  Selective Startupيك گزينة ديگر را انتخاب كنيد و 

هاي  اجرا درآوريد. اين عمل را تكرار كنيد، تا همة گزينه
Selective Startup  را يكي در هر زمان آزمايش كنيد و فايل يا

    شود. مسئله ميگروهي را پيدا كنيد كه موجب 
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پس از  . اندازي هاي راه تك گزينه به آزمايش تك: گام چهارم ●
 ة مرتبط با آن را انتخاب كنيد (مثالًبرگ،  شدن يك علت ممكن مشخص

را  Load Startup Itemsشود كه شما گزينة  اگر مسئله وقتي ظاهر مي
را انتخاب كنيد) تا بتوانيد محتويات آن  Startup برگةايد،  انتخاب كرده

ها به جز يكي از آنها را غيرفعال كنيد،  همة گزينهه برگدر اين را ببينيد. 
    كليك و كامپيوتر را از نو بوت كنيد. OKروي 

  
اي  اندازي كامپيوتر مسئله را بررسي كنيد و اگر مسئله پس از راه

ي انتخاب كنيد. اين پيدا نكرديد، يك گزينة ديگر را براي بررس
افزاري  ، يا نرم گر رانش،  ، برنامه قدر تكرار كنيد تا فرمان عمليات را آن

م و مكان ناشود.  وجودآمدن مسئله مي ديگر را پيدا كنيد كه موجب به
    آفرين را يادداشت كنيد. مورد مسئله

تواند بسيار  اندازي مي هاي راه تك گزينه به عمل آزمايش تك
باشد، اما اغلب تنها راه مؤثر براي پيداكردن منبع اشكاالت  كننده خسته

ها  ، گزينه تركردن اين عمليات . براي سريع ها در سيستم است يا تداخل
آزمايش توانيد  هاي كوچك مي در گروه ،را به جاي حالت تك به تك

آزمايش و . از طريق  كنيد. صبر و حوصله رمز موفقيت در كار است
    سرانجام بايد موفق شويد.عمليات حذفي و  خطا

  

را  Advanced Boot Optionsپنجرة  تر شويد. پيشرفته : گام پنجم ●
 برگةدر  Advanced Optionsكردن روي دكمة  توانيد با كليك مي

Boot  برنامة از msconfigكنيد، چندين گزينه براي تشخيص مسائل  باز
به شما  Number of processors تر سيستم دارد. مثالً گزينة پيچيده

 كنيد. ها دهد كه پردازش را محدود به يكي از پردازنده امكان مي

را  Advanced Optionsكنيم كه  ، ما توصيه نمي از لحاظ كلي
اصالح كنيد مگر آن كه يك متخصص شما را در اين كار راهنمايي 

                 بخش  Bootبرگة هاي  گزينهبراي اطالعات بيشتر درباره   كند.
  را بخوانيد.» Bootبرگة هاي  گزينه«

  

پس از آن كه  . اندازي عادي بازگشت به حالت راه : گام ششم ●
را به حالت  msconfig برنامة مسئله را حل كرديد، بايد 

Normal Startup  ،برگةآن بازگردانيد. برنامه را به اجرا دربياوريد 
General  را انتخاب كنيد، گزينةNormal Startup  را فعال كنيد، روي

OK پس از  اندازي كنيد. اگر كامپيوتر ، و كامپيوتر را دوباره راه كليك
گونه كه بايد كار كند كار كرد، به اين نتيجه خواهيد  همان اندازي راه

    ايد. رسيد كه رفع اشكال را به خوبي انجام داده

  

  
  Tools برگة :حل مسئله

  

  
اي كه ناگفته ماند آن است كه وقتي اشكال پيدا شد چگونه  نكته

يك  اساساmsconfigً برنامة به ياد داشته باشيد كه   بايد آن را حل كرد.
كند كه مسئله را پيدا كنيد  . به شما كمك مي ة تشخيص عيب استوسيل

هاي خدماتي  اما ابزار تعمير ندارد. براي تعمير، بايد به ساير برنامه
هاي راهنماي  دفترچه ،آمده است Toolsبرگة كه در  ويندوزنگهداري 

  وسايل كامپيوتر، و ساير مقاالت اين شماره مراجعه كنيد.
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  Bootبرگة هاي  گزينهپيشرفته: 
براي تشخيص  Boot هاي برگة توانند از گزينه ميكاربران پيشرفته 

  عيوب كامپيوتر بهره بگيرند.

 Bootبرگةهاي  گزينه
  گزينه  توضيح

ويندوز را به حالت  ،اندازي در زمان راه
safe mode هاي  فقط سرويسبرد و  مي

آورد.  سيستمي اساسي را به اجرا در مي
  شبكه در اين حالت غيرفعال است.

Safe boot: Minimal 

اندازي،  ويندوز را به حالت  در زمان راه
command prompt  برد و فقط  مي

هاي سيستمي اساسي را به اجرا در  سرويس
تاپ ويندوز در اين  آورد. شبكه و دسك مي

حالت غيرفعال است. (فقط براي كاربران 
پيشرفته. براي بازگشت به حالت عادي، فرمان 

msconfig  در را command prompt  به
  اجرا درآوريد و اين گزينه را غيرفعال كنيد.)

Safe boot: Alternate shell 

ويندوز را به حالت  ،اندازي در زمان راه
safe mode هاي  برد و فقط سرويس مي

را  Active Directoryو سيستمي اساسي 
  آورد. به اجرا در مي

Safe boot: Active 
Directory repair 

ويندوز را به حالت  ،اندازي زمان راهدر 
safe mode هاي  برد و فقط سرويس مي

آورد.  سيستمي اساسي را به اجرا در مي
  شبكه در اين حالت فعال است.

Safe boot: Network 

اندازي، صفحة خوشامدگويي  در زمان راه
  دهد. ويندوز را نمايش نمي

No GUI boot 

اندازي را در  كل اطالعات عمليات راه
 SystemRoot%Ntbtlog.txt%فايل 
  دهد. قرار مي

Boot log 

ويندوز را در حالت  ،اندازي در زمان راه
به نمايش در  VGA modeحداقلي 

گرهاي كارت  آورد. به جاي رانش مي
  VGAگرهاي گرافيك شما از  رانش

  گيرد. استاندارد بهره مي

Base video 

گرها، نام  زمان بارشدن رانشدر 
  دهد. گرها را نمايش مي رانش

OS boot information 

 System Configurationسابقة تغييرات در 
دارد. هرگاه اين گزينه انتخاب  را نگه نمي

در   Normal startupشود ديگر با انتخاب
توانيد به حالت  نمي Generalبرگة 

  گذشته بازگرديد.

Make all boot settings 
permanent 

  BOOT Advanced optionsپنجرة 
  كليك كنيد.  Advanced optionsروي دكمة   Bootبرگة  در 

  
  خواهيد ديد. BOOT Advanced optionsهاي زير را در پنجرة  گزينه

يك سيستم  عملياتي  هاي تعداد پردازنده
 كند. اگر  اي را محدود مي چندپردازنده

دار شود، سيستم  مربع كنار اين گزينه تيك
بوت  اي با استفاده از تعداد پردازنده

  شود كه در فهرست انتخاب شده است. مي

Number of processors 

حداكثر حافظه فيزيكي مورد استفاده 
سازي يك وضعيت  عامل را براي شبيه سيستم

كند.  داراي مقدار پايين حافظه مشخص مي
  كادر بر حسب مگابايت است.مقدار واقع در 

Maximum memory 

و  I/Oبراي تخصيص منابع  را جلوي ويندوز
IRQ  بر روي گذرگاهPCI منابع  گيرد. مي
I/O  شده در  حافظه ميزانوBIOS  حفظ
  شود. مي

PCI Lock 

عمليات را براي  kernelدر سطح ييابعيب
  .كند گر فعال ميساخت رانش

Debug 
را ياب  عيبهاي ارتباط با يك ميزبانتنظيم

،  Serialتواند از نوع  كند، كه مي مشخص مي
IEEE 1394 يا ،USB 2.0 .باشد  

Global debug settings 

با را به عنوان نوع ارتباط  Serialاستفاده از
  كند. مشخص مييابعيب

Debug port 
را مشخص ياب با عيب Serialسرعت باد ارتباط 

 كند.مي
Baud rate 

را به عنوان نوع ارتباط  IEEE 1394استفاده از
  كند. مشخص ميياببا عيب

Channel 
باشد يك نام  USB ياب از نوع با عيباگر ارتباط

  كند. براي آن مشخص مي
USB target name 

  

 


