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  Event Viewerو برنامة  Logهاي  با فايل 7اشكال ويندوز رفع
دهد. در ترافيك سنگين به  هاي منظم و مرتب روي مي براي آدم

نوشيد، و به طرف كامپيوتر  رويد، يك چاي مي محل كار خود مي
 كاغذ ديواريبه جاي ديدن   رويد تا روز كاري خود را آغاز كنيد. مي

نمايش ـ همان تصويري كه ممكن است  خودتان بر روي صفحه يانتخاب
محيط كار بيندازد ـ يك پنجرة شما را به ياد زندگي در خارج از 

با  ويندوزدهد كه  آيد و به شما اطالع مي كوچك به نمايش درمي
. حتي اگر اين پيام خطا شرحي از مسئله  نوعي خطا مواجه شده است

داده باشد، بازهم در فهميدن اين كه اشكال دقيقاً در كجاست سردرگم 
   شويد. مي

رخ  شروزانة خود هر چيزي را كه در زمان بيداري 7ويندوز
اشكال  توانيد اين اطالعات را براي رفع كند، و شما مي دهد ثبت مي مي

 7ويندوزكه  (log file) نگار هاي واقعه فايل  مسائل سيستم به كار بگيريد.
توانند براي حل مسائل بسيار سودمند باشند، و مايكروسافت  سازد مي مي

ها  كارگيري اين داده و به ، ، فهميدن آوردن دست كاري كرده است كه به
سياه  مانند همان جعبه نگار فايل واقعهبراي حل مسائل آسان شود. يك 
را در زماني  7ويندوزهاي  ، كه فعاليت كوچك بر روي يك هواپيماست

كند. يادگيري نحوة دستيابي و  كه كامپيوتر در حال كار است ثبت مي
به شما كمك  نگار واقعههاي  فايلشده در  فهميدن اطالعات فهرست

تر به عمليات اجراشده داشته باشيد تا  خواهد كرد كه يك نگاه واضح
   بهتر بتوانيد مسائل را حل كنيد، و زمان تشخيص عيب را كوتاه كنيد.

  
  مسائل بوت 

اي رخ بدهد،  كند مسئله اگر در زماني كه ويندوز شروع به كار مي
مشكل داشته  (device driver) گر رانش هاي برنامهاحتمال اين كه 
هاست  اي از فايل يك فايل يا مجموعه گر رانش برنامة  . باشند زياد است

گويد كه چگونه با يك وسيله يا دستگاه خاص  مي عامل سيستمكه به 
، از  براي هر وسيله ويندوز،  اندازي ارتباط برقرار كند. در زمان راه

بار گر  را  يك رانش ، كليد نويس گرفته تا صفحه دي ران سي ديسك
د نتوان د مينده اندازي رخ مي كند. مسائلي كه در زمان راه مي

كردن  آنها دشوار باشد. با فعال علت ، و پيداكردن  دردسرآفرين

boot logging يك  ويندوز)،  بوتبه هنگام عمليات نگاري  (واقعه 
بار اندازي  در زمان راههايي كه گر رانشمتني براي ثبت  نگار فايل واقعه

است بوده آميز يا ناموفق  شوند و اين كه بارشدن آنها موفقيت مي
 بهبه طور خودكار اين اطالعات را به هنگامي كه  7ويندوزسازد.  مي

كند، اما شما معموالً به بوت  بوت كنيد ذخيره مي Safe Modeحالت 
فقط  Safe Mode، چون حالت  نياز خواهيد داشت 7ويندوزبه عادي 
كند.  اندازي ويندوز را بار مي هاي ضروري براي راهگر رانش
را در زمان ) boot logging( نگاري به هنگام عمليات بوت واقعه
با زدن كليد  7ويندوزاندازي  اندازي به محض ديدن اولين صفحة راه راه
F8 فعال كنيد. منوي زير ظاهر خواهد شد: توانيد  مي 

Advanced Boot  Options   
سازد. گزينة  كه چند گزينة مفيد بوت را فراهم مي

Enable Boot Logging را انتخاب كنيد.  
  

ها گر رانشكردن طبيعي خود ادامه خواهد داد، و  به بوت 7ويندوز
حاال نتايج  ويندوزشده بار خواهد كرد.  را براي همة وسايل پيشتر نصب

را در يك فايل متني با  گر رانشهر تالش خود براي باركردن يك 
، در Ntbtlog.txt،  پذيري آسان ثبت خواهد كرد. اين فايل دسترسي

اين اطالعات را به يك  ويندوزقرار دارد.  C:\Windowsديركتوري 
log آخرين  كند، در نتيجه اضافه مي شده نگاري پيشترثبت يا فايل واقعه ،

را در برنامة  Ntbtlog.txtاطالعات را در انتهاي فايل خواهيد ديد. فايل 
Notepad .باز كنيد و خطاهاي آن را بررسي كنيد  
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كامپيوتر را در  مجبوريد اندازي قفل كند، اگر كامپيوتر در زمان راه 

مجبوريد يا و  ،اندازي كنيد تا اين فايل را ببينيد راه Safe Modeحالت 
               و از ،خود بوت كنيد 7ويندوزكامپيوتر را با ديسك نصب 

System    Recovery Options   .براي ديدن اين فايل بهره بگيريد  

  
را   Command Promptگزينه  System Recovery Optionsدر 

 Enterرا تايپ كنيد و كليد  notepadدر نشانه فرمان  و  ،انتخاب كنيد
  .باز كنيد Notepadدر برنامة را  Ntbtlog.txtفايل را بزنيد. حال، 

يك  ويژه مربوط به مشخص كند كه يك فايل  نگار فايل واقعهاگر 
تواند يكي از موارد زير باشد: آن فايل  ، علت مي بار نشده است گر رانش

ديگري است  گر رانش، وابسته به  ، خراب شده است حذف شده است
، يا طوري ميزان شده است كه طبق  كه به طور موفق بار نشده است

همچنين ممكن   ديگر به طور دستي بار شود. گر رانشدرخواست يك 
در بخش  گر رانشاست كه دستگاه مربوط به آن فايل 

Device Manager غيرفعال شده باشد. ممكن است الزم باشد  ويندوز
  ، روزآمد يا فعال كنيد تا مسئله حل شود.  ها را از نو نصبگر رانشكه 

بررسي مسائل  عالي براي روشيك  Boot Loggingبا آن كه 
هايي نيز دارد. اگر خطا در زمان  ، محدوديت است ويندوزاندازي  راه

يك ربطي به اندازي خيلي زود يا خيلي دير رخ بدهد، يا  عمليات راه
نگار بوت در رديابي علت مسئله به  باشد، فايل واقعهنداشته  گر رانش

يك برنامة قدرتمندتر به نام  ويندوزشما كمك نخواهد كرد. 
Event Viewer كند كه  كه پيوسته اطالعات مهمي را ثبت مي دارد

    ممكن است در رديابي علت مسئله به شما كمك كنند.
  

  Event Viewer برنامة
يك برنامة عالي براي استفاده در زمان  Event Viewerبرنامة  
، رايگان است و در خود  ، و بهتر از همه اشكال كامپيوتر است رفع

توانيد از طريق  را مي Event Viewerبرنامة   . گنجانده شده است ويندوز
 System and Security در Administrative Toolsنماد 

در كادر جستجوي منوي  Event Viewerيا تايپ  ، Control Panelدر
 Start .پيدا كنيد  

                  در ستون سمت چپ پنجرة  اصلي چهار پوشة
Custom Views،Windows Logs  ،Applications and Services Logs  ،

  آيد. به نمايش درمي Subscriptionsو 

  
  

  Windows Logsپوشة 

 اين پوشه (events)  يرويدادهارا باز كنيد.  Windows Logsپوشة 
، Application ،Security ،Setupاند:  گروه تقسيم شده پنج به 

System و ،.Forwarded Events 



^                

 79صفحه                                                                                                                                                                        

.Application●  اين گروه حاوي رويدادهايي است كه در
، يك رويداد برنامة  دهند. به عنوان مثال هاي كاربردي شما رخ مي برنامه

، يا يك  ، يك فايل گمشده تواند يك تغيير در پيكربندي كاربردي مي
    شده را ثبت كند. دور قطع ارتباط راه

.System● دهد  نگار سيستم همة رويدادهايي را نشان مي واقعه
است كه  ويندوزمربوط هستند. دفترچة خاطرات مجازي  ويندوزكه به 

،  اي زمينه هاي سرويس، شامل  همة عمليات را براي هر بخش سيستمي
به عنوان مثال، عيب در    كند. هاي شبكه رديابي مي ها، و بخش دستگاه

ه سيستمي ديگر كه الزم است در زمان گر يا يك برنام يك رانش
  شود. بار شوند در اين بخش ثبت مي ويندوزاندازي  راه

ForwardedEvents●.  براي ذخيره رويدادهاي مربوط به
آوري رويدادهاي  رود. براي جمعكامپيوترهاي راه دور به كار  مي

                                             اشتراك رويدادكامپيوترهاي راه دور، بايد يك 
)event subscriptions.بسازيد كه از عهده اين مقاله خارج است (  

  
Setup●. هاي كاربردي  حاوي رويدادهاي مربوط به برپايي برنامه

  است.

  
.Security● بخشSecurity  هاي حاوي رويدادهايي مانند تالش

نامعتبر، و همچنين رويدادهاي مربوط   ورود به حساب كاربري معتبر و
به مصرف منابع، مانند ساخت، بازكردن، يا حذف فايل است. مديران 

ثبت   Securityتوانند مشخص كنند كه كدام وقايع در بخش  مي
كند كه به  همة رويدادهايي را ثبت مي (Security) گروه امنيتيشوند.
، مانند دستيابي فايل  تي. رويدادهاي امني هاي امنيتي مربوط است سياست

، در اينجا به  ، و تغييرات سياست هاي كاربريlogon،  و ساخت فايل

نگاري  ، واقعه(default)گزيده  خواهند آمد. به طور پيش نمايش در
بايد يك  (administrator)شود. يك مدير  فعال نمي 7ويندوزامنيتي در 
و مشخص كند كه عامل نصب  نگاري امنيتي را در سيستم بستة واقعه

كدام نوع رويدادهاي امنيتي تحت نظر قرار بگيرند. پيكربندي اين نوع 
، عمدتاً روي  ، در نتيجه نگاري خارج از عهدة اين مقاله است واقعه

    نگار توجه خواهيم كرد. هاي واقعه كارگيري خود فايل دستيابي و به

  
  Applications and Services Logs پوشه

يك گروه جديد از    Applications and Services Logsبخش 
شود. اين بخش  رويدادهاي مربوط به  رويدادهايي است كه ثبت مي

را كه ممكن است اثر سيستمي نداشته باشند ثبت  اي هاي كاربردي برنامه
  كند. مي

  
، Admin ،Operationalاين گروه حاوي چهارگونه رويداد است: 

Analytic و ،Debug رويدادهاي واقع در بخش .Admin   به ويژه مورد
كنند.  رفع اشكال مي  Event Viewerاست كه با   ITعالقه متخصصان 

هاي كاربردي  بيشتر مورد استفاده سازندگان برنامه  Debugبخش 
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فرض غيرفعال و  به طور پيش Debugو   Analyticاست. هر دو بخش 
گزينه                             Viewي براي نمايش آنها در منو پنهان هستند.

Show Analytic and Debug Logs .را انتخاب كنيد  

  

   Adminرويدادهاي●

شوند يك مسئله  ثبت مي Adminرويدادهايي كه در بخش 
كنند. يك مثال از يك   و يك راه حل آن را مشخص مي

رويدادي است كه به هنگامي كه يك برنامه   Adminرويداد 
كاربردي در برقراري ارتباط با يك چاپگر ناتوان باشد رخ 

هاي حل مسئله را فراهم  دهد. اين  رويدادها دستورالعمل مي
  كنند. مي

  

  Operational رويدادهاي●

و براي تجزيه و تحليل   Operationalرويدادهاي  
شوند. يك مثال  تشخيص  يك مسئله يا  رويداد به كار برده مي

شدن يا جداشدن يك  وصل  Operationalاز  رويدادهاي 
  چاپگر است.

  

   Analyticرويدادهاي●

يابند و  در حجم زياد انتشار مي Analyticرويدادهاي 
كنند و مسائلي را مشخص  عمليات برنامه را توصيف مي

  كنند كه بدون دخالت كاربر ممكن است روي بدهند. مي

  

  Debug رويدادهاي●

سازان براي رفع  مورد استفاده برنامه Debugرويدادهاي 
  اشكال برنامه است.

  

  

بر اساس اين  اشكال رفعو  هاي  رويدادها مشخصه
  ها مشخصه

هاي عمومي هر رويداد  معرفي شده  در زير  بعضي از مشخصه
  .EventID، و Level، Sourceاست: 

Level .يا سطح، مهم است كه اشكال موقع رفع                  
 Levelر گروه را ببينيد. رويدادهاي هLevel  بندي شدت  نوعي طبقه

اثر  رويداد است. سطوح شدتي زير در  رويدادهاي سيستمي و 
، Information ،Warning: هاي كاربردي ممكن است رخ بدهد برنامه
Error،Critical ، Success Audit و ،.Failure Audit 

عملياتي را ثبت  (Information events) رويدادهاي اطالعاتي ●
هايي كه  آيند، مانند سرويس كنند كه به طور موفق به اجرا درمي مي
  . شوند يا وسايلي كه سيستم آنها را متوقف كرده است اندازي مي راه

كند كه در يك برنامه كاربردي يا  مشخص مي اطالعاتيرويداد 
يك بخش از يك برنامه بزرگ  يك تغيير رخ داده است، مانند تكميل 

  آميز يك برنامه كاربردي، يا شروع به كار يك سرويس. موفقيت
، كه با يك نماد  (Warning events)رويدادهاي هشداردهنده●

در اجراي  ويندوزكنند كه  شوند، مشخص مي گذاري مي زرد عالمت
توانسته است با  ، اما خودش مي هايي داشته است يك تكليف سردرگمي

اي هستند كه نشان  يدادها عالئم موشكافانهمسئله كنار بيايد. اين نوع رو
  تواند به مسئله بينجامد. دهند يك جاي كار ايراد دارد و مي مي

دهند كه يك خطاي  نشان مي  (Error events)رويدادهاي خطا●
تواند مسئله را تصحيح كند. اين  نمي ويندوزاساسي رخ داده است و 

شوند، نشان  گذاري مي قرمز عالمت آور ترس خطاها، كه با نماد
كند و اين كه مسئله در حال حاضر  دهند كه چيزي درست كار نمي مي

  .  روي كامپيوتر شما اثرگذار است
كند كه عيبي رخ داده  ) مشخص ميCritical( بحراني رويداد●

اي  كه رويداد را به وجود آورده است  است كه برنامه يا جزء برنامه
  ر خودكار برطرف  شود.تواند به طو نمي
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به دستيابي امنيتي موفق اشاره  (Success Audit) ردگيري موفق●
 ردگيري ناموفق، در حالي كه  دارد، مانند ورود به سيستم

(Failure Audit)  به رويدادهايي مانند عدم موفقيت در دستيابي يك
    ران داللت دارد. ديسك

  
Sourceتواند  افزاري كه  رويداد را ثبت كرده است، كه مي . نرم

يا بخشي از سيستم يا يك برنامه  SQL Serverنام يك برنامه، مانند 
  گر. بزرگ باشد، مانند نام يك رانش

Event IDكننده نوع يك رويداد. .  شماره معرفي  
  

  يابي عيب
براي پيداكردن رويدادهايي كه در حل مسئلة كامپيوترتان كمك 
خواهند كرد آنها را براساس زماني كه يك خطاي مشكوك رخ داده 

، يا منبعي كه رويداد را ثبت  ، نوع رويدادي كه رخ داده است است
طبق گروه، توانيد  ميكرده است مرتب كنيد. همچنين رويدادها را 

اند  ي كامپيوترها و كاربراني كه تحت تأثير بودهها شمارة رويداد، يا نام
كردن رويدادها، روي عنوان ستون  براي مرتب  .كنيد (sort) مرتب

    خواهيد مرتب كنيد كليك كنيد. ميداني كه مي
به  Viewها باشند، منوي  ها حاوي مقادير زيادي از دادهlogاگر 

شما امكان خواهد داد كه نحوة جستجو را براي پيداكردن يك رويداد 
توانيد فهرست رويدادها را براي نمايش  مشخص كنيد. همچنين مي

اي همساني دارند، مانند نوع  صرف رويدادهايي كه با خصوصيات ويژه
ايم كه فيلتركردن رويدادها  يا منبع رويداد، فيلتر كنيد. ما دريافته

، زيرا يك خط زماني  مان و تاريخ بسيار سودمند استبراساس ز
شده  هاي سيستم به هنگام يك دورة زماني مشخص ديجيتالي از فعاليت

    سازد. را فراهم مي
                      يك رويداد مشكوك را يافتيد، روي آن رويداد هرگاه

باز شود. همة  Event Propertiesدوضرب كنيد تا پنجرة -كليك
  Detailsبرگةعات دربارة اين رويداد به نمايش درخواهد آمد، و اطال

  اطالعات بيشتري دربارة اين رويداد نشان خواهد داد. 

  
   اگر اين رويداد منطبق با مسئلة خاص شما باشد، روي لينك

Event Log Online  .اين كار شما را براي اطالعات بيشتر كليك كنيد
دربارة اين خطا به اينترنت وصل خواهد كرد و شامل مراحلي براي 
كمك به شما در حل مسئله خواهد بود. با آن كه 

Help And Support Center كند كه  اطالعاتي را فراهم مي
، با استفاده از  مايكروسافت دربارة يك خطا گردآوري كرده است

توانيد يك پاسخ عمومي به دست  ميپايگاه جستجوگر محبوب خود 
  وريد. بيا

  
متن پيام خطا را در يك پايگاه جستجوگر تايپ كنيد تا يك 

ته است پيدا حل براساس تجربة كسي ديگر كه مسئلة شما را داش راه
احتمال اين كه شما اولين شخصي نباشيد كه با چنين خطايي   كنيد.

ايد و اين كه كسي ديگر اين مسئله را حل كرده باشد و  برخورد كرده
.  هاي خود را در جايي در اينترنت ثبت كرده باشد زياد است حل راه

هاي  هاي پشتيباني در اينترنت مكان و انجمن  (newsgroup)ها گروهخبر 
،  بسيار خوبي براي اين نوع اطالعات هستند، و درخواست كمك

، صندوق پستي شما را با نظرات و پيشنهادات مختلف براي حل  يقين به
    مسئله پرخواهد كرد.
توانند بسيار  مي Event Viewerنگارهاي  ، واقعه به مرور زمان

يك ، يك فكر خوب آن است كه هر چند وقت  بزرگ شوند، در نتيجه
به شما امكان  Actionنگار را پاك كنيد. منوي  هاي واقعه بار فايل
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، باز، صادر، و پاك كنيد.  نگار را ذخيره هاي واقعه خواهد داد كه فايل
كنيد، يا دوست داريد  اگر در كامپيوتر خود زياد با مسئله برخورد مي

ن در كرد نگار خود آرشيو تهيه كنيد، آنها را پيش از پاك كه از واقعه
نگار، تاريخ روز  يك فايل ذخيره كنيد. به هنگام ذخيرة يك فايل واقعه

را در نام فايل بگنجانيد تا بعدها در صورت نياز به آساني بتوانيد آن را 
شده را فقط با بازكردن در  نگار ذخيره هاي واقعهبازيابي كنيد. فايل

توان به نمايش در آورد، اما يك فايل  مي Event Viewerبرنامة 
ذخيره كنيد تا بتوانيد در توانيد  مينگار را در يك فايل متني نيز  واقعه
ذخيرة فايل   نيز آنها را تماشا كنيد. Notepadپرداز مانند  هاي واژه برنامه
هاي  تنها به شما امكان خواهد داد كه واقعه ، نه نگار به صورت متني واقعه

ها را  ايميل يا چاپ كنيد، بلكه به شما اجازه خواهد داد كه داده خطا را
    كنيد. pasteو  cut،  براي انتقال از طريق اينترنت

  
  

  )Custom Views( نمايش اختصاصي
رويدادهاي يك فهرست  ،Event Viewerدر نگارش هاي پيشين 

اي از قواعد را  توانستيد فيلتر كنيد. براي فيلتركردن، مجموعه را مي
كرديد كه براي تعيين اين كه كدام رويدادها در فهرست  مشخص مي
توانستيد  . به عنوان مثال ميندرفت ها پنهان شوند به كار مي بيايند و كدام

به   Warning ا ي Error مشخص كنيد كه فقط رويدادهاي با سطح 
  نمايش دربيايند.

اين امكان را براي شما فراهم   Event Viewer  جديدبرنامه 
كنيد به  آورد كه رويدادهاي مربوط به منابعي كه شما مشخص مي مي

دهد كه  به شما امكان مي  Custom Views نمايش درآيند. بخش 
 شده يك رهفيلترها را براي استفاده آينده ذخيره كنيد. هر فيلتر ذخي

Custom View  .است  

  

                  روي گزينه Custom Viewبراي ساخت يك 
Create Custom View  در منوي Action .كليك كنيد  

  

  
  

هاي موردنظرتان را  آيد گزينه اي كه به نمايش در مي در پنجره
  انتخاب كنيد.
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   مسئله را رديابي كنيد
رديابي كنيد،  7ويندوزدانيد كه چگونه رويدادها را در  حال كه مي

. يادگيري  در استفاده از كامپيوتر آرامش خاطر خواهيد داشت
، نبوغ  اشكال و تعمير كامپيوتر به چوبدستي جادوگران هاي رفع روش

تجزيه و تحليل ، يا ليسانس مهندسي كامپيوتر نياز ندارد. قدرت  اينشتين
نگار يك منبع  هاي واقعه ، و فايل يك خطا و يافتن يك پاسخ مهم است

  حل هستند. دادن مسئله به يك راه اساسي در ربط
  

                        برنامهاستفاده از  با يابي يك مثال براي عيب
 Event Viewer  

  . نيددوضرب ك- روي يك رويداد خطا كليك
  

  
  كليك كنيد. Event Log Onlineروي 

  

  كليك كنيد. Yesروي 

  

  
  

سايت مربوط به اين خطا در  اگر به اينترنت وصل باشيد صفحة
TechNet  متعلق به مايكروسافت )http://technet.microsoft.com            (

  .شود باز مي

  

  
  

اين  روش حل مسئله در بانك اطالعاتياگر توضيحي درباره آن و 
  □آيد. موجود باشد به نمايش در مي سايت 


