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 پيشرفته

Command Prompt در ويندوزXP7ويندوزو  ،، ويستا  
گرديد احتماالً  ، پيچيده و زيبا مي اگر به دنبال يك اتومبيل سريع 

يك اتومبيل ژاپني يا اروپايي را انتخاب خواهيد كرد. اما اگر در 
تان  جستجوي يك اتومبيل پرقدرت باشيد و ظاهر و شكل اتومبيل براي

    مهم نباشد ممكن است يك اتومبيل آمريكايي قديمي را ترجيح بدهيد.
ويندوز واقع در  (command line) سطر فرمانيخدماتي برنامة 

ظاهر   و شكلاما  ،قدرتمند است برنامةيك   7ويندوز، و ستاوي، پي اكس
بهره  گرافيكدهد و از  نشان مي متنندارد. اين برنامه فقط  ييزيبا
عامل فراهم  گيرد. اما يك مسير ارتباطي مستقيم بين شما و سيستم نمي
(رابط گرافيكي كاربر) استفاده    GUI1سازد. بدين معني كه از  مي
 فرمان بدين مفهوم است كه عمليات GUIكند. عدم استفاده از  نمي

كه به آن گفته  را  دقيقاً همان كاري فرمان هر  و ،گيرد سريع انجام مي
   آورد. شده است به اجرا در مي

بود. در دنياي  (DOS) داسبه دنيا بيايد  ويندوزپيش از آن كه 
در به اجرا  داساي با تايپ نام برنامه در نشانة فرمان  ، هر برنامه داس
كرد و  آزادما را از تايپ فرمان آمد و   ويندوز،  مد. سرانجامآ مي

ها هنوز آنجا  اين برنامه  ها را جايگزين آنها كرد. منوهاي زيبا و دكمه
 داسشود كه نام آنها را در نشانة فرمان  ندرت الزم مي هستند، اما به
   . تايپ كنيم

 Startهاي روزمره در منوي  هاي كاربردي و برنامه اكثر برنامه
دارند كه فقط از طريق هايي وجود  اما برنامه  گيرند. قرار مي ويندوز

اند كه  نشانة فرمان قابل دستيابي هستند، يا چنان در منوها گم شده
   . تر است استفاده از نشانة فرمان بسيار آسان

بسيار  )Command Prompt(ويندوز  سطر فرمانيبرنامة خدماتي 
هاي قبلي ويندوز  است كه در نگارش MS-DOS    شبيه به مفسر فرمان

عامل در  . اما به داس ربطي ندارد، چون اصالً آن سيستم وجود داشت
،  . با وجود اين گنجانده نشده است  7ويندوز، يا  ستاوي ، پي ويندوز اكس

در ميان كاربران  ي واقع در آن مفسرهاي قديميها فرماننظر به اين كه 
ي اين برنامة خدماتي ها فرمان،  پرطرفدار است دوست پيشرفته و قدرت

است و در اكثر موارد آنها را بهينه كرده  ها فرمانويندوز شبيه به همان 
    . است

هاي مشهور و  بسياري از فرمان ي كه در اين مقاله آمده استفهرست
توان  مي نشانة فرمانهمة آنها را از طريق   گيرد. حتي نامشهور را دربرمي

   .به اجرا درآورد

                                                 
1 Graphical User Interface 

  م كنيدخودتان را سرگر
 All Programsاي را اجرا كنيد كه در پوشة  اگر بخواهيد برنامه 

كليك كنيد، نام  Startقرار ندارد، روش استاندارد آن است كه روي 
تايپ كنيد، و روي نماد  Searchنظر خود را در كادر  برنامة مورد

.  از را بزنيد Enterكليك كنيد يا كليد  Searchبين در انتهاي كادر  ذره
هاي پراستفاده،  اجرادرآوردن برنامه براي به توانيد حتي مياين روش 

    مانند  يك برنامة مرورگر اينترنت بهره بگيريد.
شته نياز دا (command line) سطر فرمانياگر به اجراي يك برنامة 

 Enterتايپ كنيد و كليد  Startمنوي   Searchكادر در را  cmdيد، باش
باز شود. نشاني هر پايگاه وبي را كه  نشانة فرمان داسرا بزنيد تا يك 

را بزنيد  Enterتوانيد  در اين كادر تايپ كنيد و كليد  خواهيد نيز مي مي
هايي  بازكردن برنامه  تا آن پايگاه وب در يك پنجرة مرورگر باز شود.

تر از كاوش با برنامة  با اين روش بسيار آسان Paintو  Notepadچون 
Windows Explorer است .    
نياز دارد. براي  Administratorبه مجوز  ها فرماناجراي بعضي از 

 Searchكادر را در  cmd ، 7ويندوز، و ستاويدر  ها فرماناين دست از 
روي آيكن نباشيد،     Administrator اگر در يك حساب ، تايپ كنيد

 cmd ) در باالي منوي (Start و روي كنيد راست-كليك ،
  .كليك كنيد Run as administrator گزينة 
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ويندوز در   Command Promptبراي به كار انداختن برنامة 
كليك كنيد،  Runكليك كنيد، روي  Startروي دكمة  ،پي اكس

   را بزنيد. Enterتايپ كنيد، و كليد  Openرا در كادر  cmdعبارت 
  

   Command Promptي ها فرمان
دستيابي مستقيم تعداد  Command Promptي برنامة ها فرمان
د، اما نساز فراهم مي براي شما را كامپيوتر    تنظيمهاي  گزينهزيادي از 

پيش از  ،برنامه براي استفادة سريع و مستقيم طراحي شده است اين چون
، بهتر است براي  گيرد. بنابراين ، هميشه از شما تأييد نمي اعمال تغييرات

ي مختلف آن وقت بگذاريد و انواع تغييراتي را كه ها فرمانيادگيري 
  تواند بر روي سيستم شما به وجود بياورد به خوبي بشناسيد. هر فرمان مي

  .  ي پراستفاده نگاه خواهيم انداختها فرماندر زير به تعدادي از 
  

IPCONFIG   
اگر بخواهيد يك شبكة خانگي را پيكربندي كنيد يا يك ارتباط  
را رفع اشكال كنيد، به بهترين دوست جديد خود سالم كنيد:  شبكه

.IPConfig  اين فرمان عالمت اختصاريIP Configuration 
جايگزين براي ادارة امور شبكه در  و يك وسيلة بي ،IP)(پيكربندي 

هاي  كردن تنظيم براي مشخص Ipconfig.exeبرنامة   . ويندوز است
در يك پنجرة  سطر فرماني. به صورت يك برنامة  مفيد است IPشبكه 
 IPنشاني يد. كاربردهاي معمول آن براي يافتن آ در ميبه اجرا  داس
جديد از يك كامپيوتر  IP نشانيو درخواست يك  ،كامپيوتر كنوني

    . است (server) دهنده خدمات
  

  

را  Enterرا در نشانة فرمان تايپ كنيد و كليد  ipconfig هرگاه
، IP ،subnet maskيد و نشاني آ در ميبه اجرا  IPConfigبزنيد، برنامة 

شده بر روي  فرض براي هر آداپتور شبكة نصب پيش gatewayو مقادير 
و  ipconfig /allورد. اما با تايپ آ در ميكامپيوتر شما را به نمايش 

اپتور، ات آدمشخص مانند توانيد اطالعات بيشتري مي Enterزدن كليد 
WINS2، و DHCP3    به دست بياوريد.را    

توانيد پيكربندي  مي Enterو زدن كليد  ipconfig /renewبا تايپ 
DHCP كردن يك  آداپتورها تغيير بدهيد. حتي با مشخص را براي همة

آن آداپتور را  DHCPفقط توانيد  مي، renew/آداپتور، در گيومه بعد از 
  تغيير بدهيد، مانند تايپ عبارت زير

 ipconfig /renew "Local Area Connection"   
، عبارت DNS client resolver cacheبراي نمايش محتويات 

ipconfig /displaydns  را تايپ كنيد و بعد كليدEnter  .را بزنيد
با تايپ د تواني ميرا  DNS client resolver cacheهمچنين محتويات 

ipconfig /flushdns  و زدن كليدEnter .از نو ميزان كنيد    
اگر ارتباط اينترنت يا شبكة خانگي شما براي انتساب خودكار يك 

 IPهاي  كردن نشاني پيكربندي شده باشد، معين IPنشاني 
باشد. اما با  مشكل تواند ) شما مي آداپتور(هاي يافته براي اختصاص

ها را پيدا كنيد و از  آن نشانيتوانيد  ميبه سرعت  IPConfigبرنامة 
    براي رفع اشكال يا پيكربندي ارتباط خود بهره بگيريد. هااطالعات آن

  
DRIVERQUERY   

براي نمايش فهرست  داساز يك كادر  Driverquery.exeبرنامة  
يد. آ در ميشده و خصوصيات آنها به اجرا  نصب (driver) هاي گر رانش

، رديابي Command Promptي پراستفاده در ها فرمانيكي از 
شود كه  اي گفته مي به برنامه گر رانش. برنامة  است  گر رانشهاي  برنامه

براي  گر رانشهاي  كند. برنامه افزاري شما را كنترل مي وسايل سخت
طور منظم روزآمد شوند.   هاي ويدئو و صدا بايد به وسايلي مانند كارت

براي تعيين وضعيت فعلي  Device Managerاز سوي ديگر، استفاده از 
 Driverquery. اما با برنامة  گير و هم دشوار است ها هم وقتگر رانش

ها و خصوصيات آنها گر رانشفهرست همة توانيد  ميويندوز به سادگي 
    خوانا به دست آوريد.جدول را در يك 

 Enterرا در سطر فرمان تايپ كنيد و كليد  driverqueryعبارت 
    را بزنيد.

                                                 
2 Windows Internet Naming Service 
3 Dynamic Host Configuration Protocol 
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Driverquery  هاي گر رانشيك فهرست طوالني از همة

، يك توصيف  Driver Name)(يا    ModuleName، شامل  شده نصب
(مانند يك فايل  Display Name ،Driver Typeتحت  گر رانشاز 

ت پيوند ساع(تاريخ و  Link Date)، و  مركزي گر رانشيا  يسيستم
آورد. براي اطالعات بيشتر، عبارت  مي ) را به نمايش در گر رانش

driverquery /v  را تايپ كنيد و كليدEnter  را بزنيد تا جزئياتي چون
Start Mode Type دستي يا خودكار)،  (به عنوان مثال ،State ،Status ،
    و مانند آن را ببينيد.

به شكل  Driverqueryراي اطالعات فرض ب قالب نمايشي پيش
ها گر رانش، كه اگر به دنبال اطالعات حداقل در مورد  جدول است

براي  v/كند. اما اگر بخواهيد از پسوند  باشيد عالي كار مي
آوردن اطالعات بيشتر استفاده كنيد الزم است يك فرمت  دست به

متفاوت را مشخص كنيد تا اطالعات به صورت شلوغ و درهم بر روي 
    نمايش نشان داده نشود. صفحه

دهي اطالعات عبارت زير را تايپ كنيد و سپس كليد  براي سازمان
Enter  :را بزنيد  

driverquery /v /fo list   

توانيد به كار  مي Driverqueryرامتر ديگر را به همراه چند پا
دور را   يك كامپيوتر راه IP نشانيتوانيد  مي /sبگيريد. با پارامتر 

آن را ببينيد. براي اين كار  گر رانشمشخص كنيد تا اطالعات مربوط به 
  عبارت زير را تايپ كنيد: 

driverquery /s ipaddress   

دور است (براي  كامپيوتر راه IP نشاني ipaddressكه در آن 
مراجعه  IPConfigيك كامپيوتر به بخش  IP نشانيآوردن  دست به

دور  هاي يك كامپيوتر راهگر رانشكنيد). براي ديدن اطالعات 
بهره بگيريد.  كاربري نامو يك  (domain) دامنه نامتوانيد از يك  مي

  براي اين كار عبارت زير را تايپ كنيد: 

driverquery /u domain\user   

 كاربري نامو  دامنة شبكهكنندة  مشخص domain\userكه در آن 
    . دور است  كامپيوتر راه

  
    

SYSTEMINFO   
، زيرا  اشكال سودمند است براي رفع Systeminfo.exeبرنامة 

كند و اطالعات مفصلي دربارة كامپيوتر،  كامپيوتر را بررسي مي
افزار، نگارش  ، سخت شده نصب (patch)هاي  ، وصله عامل سيستم
، و بسياري ديگر از خصوصيات  محصول ID، (firmware) افزار لَخت

    دهد. گزارش مي
در ويندوز يك برنامة  System Information Utilityبرنامة 

افزار كامپيوتر  افزار و سخت سودمند براي كاوش در همة مسائل نرم
. اما جستجوي همة منوها و منوهاي فرعي آن براي پيداكردن  است
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. اما بسياري از آن  گيري است نياز اغلب كار وقت اطالعات مورد
در  Systeminfoتوانيد با استفاده از برنامة  مي اطالعات را به سرعت

  سطر فرمان به دست بياوريد.
 Enterرا تايپ كنيد و كليد  systeminfo، عبارت  در نشانة فرمان

،  عامل و پيكربندي را بزنيد. برنامه اطالعاتي در مورد نگارش سيستم
، نوع پردازنده و  عامل ، تاريخ و زمان نصب سيستم شده صاحب ثبت

،  حافظة سيستممشخصات ، (BIOS) بايوس، نگارش  سرعت واقعي آن
خواهد آورد.  ، و مانند آن را به نمايش در كارت شبكه مشخصات

شدة ويندوز را  هاي نصبHotfixهمچنين فهرست كاملي از همة 
شامل چند پارامتر شبيه به پارامترهاي برنامة  Systeminfo  خواهيد ديد.

Driverquery شامل ،/s ،/u و ،/fo  است .    

  
  

TASKLIST   
هايي را كه در حال حاضر processفهرستي از  Tasklist.exeبرنامة 

ورد. اين فهرست آ در ميشود به نمايش  بر روي كامپيوتر شما اجرا مي
از برنامة  Processesشبيه به فهرستي است كه در صفحة 

Task Manager  يد.آ در ميويندوز به نمايش    
در حال اجرا را پس از زدن كليد  (process) يها پراسس ،ويندوز

به نمايش  Task Managerدر پنجرة  CTRL-ALT-DELETEتركيبي 
را فراهم  ها پراسسساده از  نمايش آورد. اين اطالعات يك  مي در
براي ديدن اطالعات بيشتري توانيد  مي Tasklistكنند، اما از برنامة  مي

    استفاده كنيد. ها پراسسدر مورد 

همان اطالعاتي  Enterدر نشانة فرمان و زدن كليد  tasklistبا تايپ 
يد. اما با آ در ميبه نمايش  Task Managerرا خواهيد ديد كه در 

، اطالعات فراواني  فرمان پايهاين كردن پارامترهاي فيلتركننده به   اضافه
به دست  توانيد مي ها پراسسيا انواع خاصي از  ها پراسسدربارة همة 

 ،، بسته به فيلتر مورد استفادهStatus، فيلتر  بياوريد. به عنوان مثال
دهد كه يا در حال اجرا  يي به دست ميها پراسساطالعاتي دربارة همة 

، Imagename. ساير فيلترها شامل  دهند هستند يا پاسخ نمي
(process ID) PID ،Session ،SessionName ،CPUTime ،

Memusage ،Username ،Services ،Windowtitle و ،Modules 
    . است

، و همچنين بايد  براي استفاده از يك فيلتر الزم است fi/پارامتر 
 eqدر فرمان قرار دهيد. عملگرها شامل  (operator) عملگريك 

 geتر از)،  (كوچك ltتر از)،  (بزرگ gt(نامساوي با)،  ne(مساوي با)، 
. همة  تر از يا مساوي با) است (كوچك leتر از يا مساوي با)، و  (بزرگ

 PID ،Session ،CPUTime ،Memusageاين عملگرها براي فيلترهاي 
    بهره بگيرند. neو  eqتوانند از فيلترهاي  اند. بقيه فقط مي قابل استفاده

، Imagename،  بسته به فيلتر، مقادير فيلتر متفاوتند. به عنوان مثال
SessionName ،Services ،Windowtitle و ،Modules توانند هر  مي

به يك عدد  Memusageمعتبري را قبول كنند، اما  (string) رشتة
يا  Runningفقط يك مقدار  Statusصحيح معتبر نياز دارد. فيلتر 

Not Responding پذيرد،  را ميPID  به يك مقدار عدد صحيح مثبت
به  Usernameجلسة معتبر نياز دارد،  شمارةبه يك  Sessionنياز دارد، 

به يك زمان صحيح  CPUTimeكاربري درست نياز دارد، و  ناميك 
    نياز دارد. HH:MM:SSدر شكل 

ها ممكن است پيچيده به نظر برسند، اما استفاده از  اين دستورالعمل
يد در ، فرض كن كنيد. به عنوان مثال تر از آن است كه فكر مي آنها ساده

، اما  سي شما خيلي آهسته عمل كرده است ، پي يك ساعت گذشته
را باز كنيد، عبارت زير  برنامة سطر فرماني.  دانيد علت در كجاست نمي

  را بزنيد:  Enterرا تايپ كنيد و سپس كليد 
tasklist /v /fi "cputime gt 00:30:00"   

دقيقه  30هايي را خواهيد ديد كه بيش از  حال فهرستي از همة برنامه
اند، و اگر چيزي به جز  كرده از پردازندة شما استفاده مي

System Idle Process ِكاركردن كامپيوتر  آهسته ببينيد، احتماالً مقصر
    كنيد. را پيدا مي

 v/اده از ايد. استف شده v/، احتماالً متوجه پارامتر  ن فرمانايدر 
 نام،  پراسس IDخواهيد، كه  كند كه يك فهرست كامل مي مشخص مي

، و اطالعات ديگر را به فهرست تكاليف اضافه  ، شمارة جلسه جلسه
كند. اگر بخواهيد براي هر پراسس اطالعات سرويس فهرست شود،  مي
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را بزنيد. اين  Enterرا تايپ كنيد و كليد  tasklist /svcعبارت 
د، به نند در رفع اشكال يك تكليف خاص مفيد باشنتوا ياطالعات م

    دهد. انجام مي يدانيد يك تكليف چه كار ويژه اگر نمي

  
Recover  

 Recycle Binطور تصادفي يك فايل را پاك كرده باشيد و  اگر به 
را نيز خالي كرده باشيد ممكن است بتوانيد با استفاده از برنامة 

Recover هيد. با آن كه هيچ چيز تضمين نشده بد، آن فايل را نجات
ايد و به بازيابي آن نياز داريد، امتحان  ، اگر فايلي را از دست داده است

، عبارت زير را تايپ  . در سطر فرمان ارزشمند است Recoverبرنامة 
  را بزنيد:  Enterكنيد و كليد 

recover [drive:][path] filename   
دقيق فايل را در  ناممكان و  filename [path][:drive]كه در آن 

، عبارت  كند. به عنوان مثال مشخص مي ه استزماني كه وجود داشت
recover d:\letters\joe.txt خواهيد فايل  كند كه مي مشخص مي

joe.txt يد در ا هكرد را بازيابي كنيد كه در زماني كه آن را حذف مي
فايل نياز دقيق  ناماين برنامه به تايپ   . ه استقرار داشت D:\Lettersپوشة 

پس از   توانيد يك پوشة پر از فايل را با آن بازيابي كنيد. دارد، يعني نمي
  امتحان اين فرمان ممكن است با پيام زير مواجه شويد: 

Cannot lock the drive. The volume is still in use.   
به  ،اندازي كنيد ر را از نو بازراهاگر با اين پيام مواجه شويد، كامپيوت

  ويندوز شويد. Startupرا بزنيد تا وارد منوي  F8يا  F6تكرار كليد 
اندازي  را انتخاب كنيد، منتظر بمانيد تا ويندوز  راه Safe Modeگزينة 

    شود، و اين فرمان را دوباره امتحان كنيد.
  

SFC  يا)(System File Checker  
شده قلب محيط ويندوز شما را تشكيل  محافظت ي سيستميها فايل

 يكسي شما  در پي تواند مي ها فايلاي در آن  دهند، و هر مسئله مي
، اين  System File Checkerبه وجود بياورد. برنامة مشكل جدي 

كند و در صورت  را از لحاظ خرابي و مسائل ديگر بررسي مي ها فايل
اين   دهد. را قرار ميآنها لم هاي اصلي و سا لزوم به جاي آنها نسخه
 (registry) رجيستريهايي سودمند است كه با  برنامه به ويژه در زمان

دهيد، زيرا چنين تغييراتي  رويد يا اصالحات مشابه انجام مي زياد ور مي
    ي سيستمي را خراب كنند.ها فايلتوانند  مي

را به اجرا درآوريد.  Sfc.exeتوانيد برنامة  مي داساز يك كادر 
كردن زمان اجرا و عملي كه  بايد با يك پارامتر پيكربندي براي مشخص

ي سيستمي ها فايلهمة  SFC  بايد انجام بگيرد به اجرا درآيد.
هاي درست  ساختن شما از داشتن نگارش شده را براي مطمئن حفاظت

كند. اگر يك نگارش نادرست را كشف كند، نگارش  آزمايش مي
    را از پوشة زير كپي خواهد كرد. درست

\System32\DLLcache  %Systemroot  %  
براي بررسي بالدرنگ  scannow/را با سوئيچ  SFCاجراي 

، System File Checkerبراي اجراي   ي سيستمي امتحان كنيد.ها فايل
وارد كامپيوتر  (administrative)بايد از طريق يك حساب مديريتي 

شدة خود، پنجرة  ي سيستمي محافظتها فايلشويد. براي بررسي همة 
را تايپ كنيد، و سپس  sfc /scannowسطر فرماني را باز كنيد، عبارت 

ظاهر خواهد  Windows Protected Filesرا بزنيد. پنجرة  Enterكليد 
ن يك نوار پيشرفت عمليات نيز به نمايش درخواهد آمد. ممكو شد، 

نصب ويندوز  دي)  وي (يا دي دي است از شما خواسته شود كه سي
دي  ران سي سخت در ديسك در ديسك ها فايلكردن  خود را براي كپي

    قرار دهيد.دي)  وي (يا دي

  
براي بررسي توانيد  ميرا  System File Checkerهمچنين 

 اجرا دربه تعمير  اجراي عمليات  بدونشده  محافظتسيستمي ي ها فايل
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را تايپ كنيد و كليد  sfc /verifyonlyيد. براي اين كار، عبارت آور
Enter  .را بزنيد  
  

  
   

BOOTCFG پي و ويستا)  ،  ويندوز اكس7(ويندوز  

يك برنامة سطر فرماني است كه در ايجاد  Bootcfg.exeبرنامة 
تواند به شما كمك  اندازي ويندوز مي هاي راه اصالحاتي براي تنظيم

كند. براي استفاده از آن بايد به عنوان  را اصالح مي Boot.iniكند. فايل 
كادر در را  cmd وارد كامپيوتر شويد. فرمان  (administrator) مدير

Search   منويStart  تايپ كنيد و كليدEnter  نشانة را بزنيد تا يك
هاي  را براي ديدن تنظيم bootcfg /queryفرمان  باز شود.  فرمان داس

    ي كامپيوتر خود تايپ كنيد.كنون

  

CHKDSK پي ، ويستا و اكس7(ويندوز  (  
شما را از لحاظ خطاها بررسي و  سخت ديسك Chkdsk.exeبرنامة 

كادر در را  chkdsk فرمان   كند. ) درست مي آنها را (در صورت امكان
Search   منويStart  تايپ كنيد و كليدEnter را بزنيد.  

  
CLEANMGR  پي ، ويستا، و اكس7(ويندوز (  

در را به اجرا  Disk Cleanupبرنامة  Cleanmgr.exeبرنامة  
ي موقتي بررسي ها فايلرا از لحاظ وجود  سخت ديسكورد كه آ مي
توانيد  آيد، مي براي بررسي به اجرا در Disk Cleanupكند. وقتي  مي

 OKو روي  كنيد خواهيد حذف شوند مشخص يي را كه ميها فايلنوع 
فضاي قابل  Disk Cleanupبراي حذف آنها كليك كنيد. با اجراي 

آن را  اجراي  ، توانيد آزاد كنيد. بنابراين را مي  سخت ديسكتوجهي از 
    جزئي از كارهاي هفتگي خود كنيد.

  
COMP   

      آيد  مي اجرا دربه  داسدر يك پنجرة  Comp.exeبرنامة  
تايپ كنيد و كليد  Startمنوي   Searchكادر در را  cmd  (فرمان
Enter (رود. از آن  و براي مقايسة محتويات دو فايل به كار مي ،را بزنيد
، برنامه از  توانيد در حالت دوسويه بهره بگيريد، كه در اين صورت مي

 كردن مشخص پس از شما نام دو فايل مورد نظرتان را خواهد پرسيد،
، يك گزينه را براي روش مقايسه انتخاب كنيد. بسته به نوع  فايل دوم

كه اختالفات ( l/هايي چون  كنيد، سوئيچ يي كه مقايسه ميها فايل
 numberكه در آن (  n=number/يا  )،دهد شمارة سطر را نمايش مي

سطر با شروع از _ خواهيد مقايسه كنيد سطرهايي است كه مي تعداد
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ها را در  سوئيچو  ها هاي فايل توانيد تايپ كنيد. همچنين نام را مي) اول
،  تايپ كنيد. به عنوان مثالتوانيد  مينشانة فرمان به همراه نام فرمان 

  چيزي شبيه به فرمان زير را تايپ كنيد: 
comp file1.txt file2.txt /l   

  
  

DEFRAG   
نسخة سطر فرماني داس از برنامة  Defrag.exeبرنامة  

Disk Defragmenter  است كه آن را در پوشةSystem Tools  واقع)
را با  DEFRAGتوانيد بيابيد. بايد  مي) Accessoriesدر پوشة 

زدايي  تكه براي تكه  :defrag C، مانند  هاي فرماني درست سوئيچ
    در پنجرة داس به اجرا درآوريد.  :Cديسك 

  
  

DISKPART   
معموالً در برپاسازي يك سيستم جديد به  Diskpart.exeبرنامة  

، خودش يك ديسك را فرمت نخواهد كرد،  با وجود اين  رود. كار مي
تواند بعداً روي پارتيشن  سازد، و فرمان فرمت مي مي پارتيشنبلكه يك 

اگر اين فرمان را بر روي يك سيستم كاري به جديد به اجرا درآيد. 
تواند  چون مي به كار بگيريد، با احتياطوريد آن را آ در ميرا اج

را از  DISKPARTپارتيشن فعلي شما را غيرقابل دسترس كند. بايد 
    داس به اجرا درآوريد.يك پنجرة 

  
  

FSUTIL   
 Fsutil.exe  با  سطر فرمانييك برنامة)cmd(  است كه مديريت

توانيد براي  سازد. از آن مي را فراهم مي سخت ديسكجامع منابع 
 واليوم، تغييردادن اطالعات  نشده كردن فضاي ذخيرة استفاده مشخص

(volume)ي ها فايل ، و ادارة مشخصات سيستمNTFS  .استفاده كنيد

اين برنامه را آزمايش نكنيد. فقط براي استفادة مديران باتجربة كامپيوتر 
    . طراحي شده است

  
  

MEM  
يك برنامة پنجرة داس است كه مصرف حافظة  Mem.exeبرنامة  

به اجرا درآيد، جزئيات  c/با سوئيچ  هرگاه دهد.  كنوني را نشان مي
هاي بارشده را  مقدار حافظة در حال استفاده به وسيلة هر يك از برنامه

    دهد. نشان مي

  
  

MSCONFIG   
را  System Configuration Utilityبرنامة  Msconfig.exeبرنامة 

هاي مختلفي را بررسي و  دهد تنظيم كند و به شما امكان مي باز مي
شوند. اين  اندازي ويندوز مؤثر واقع مي اصالح كنيد كه در عمليات راه

يد و به عنوان يك برنامة گرافيكي آ در ميبرنامه در ويندوز به اجرا 
هاي  اندازي پيام من عمليات راهكند. اگر ض استاندارد ويندوز كار مي

توانيد براي تغييردادن موقتي  مي MSCONFIGگيريد، از  خطا مي
هاي مختلف  كردن تنظيم پيكربندي سيستم و امتحان سيستم با غيرفعال

    به منظور حذف خطاها بهره بگيريد.
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MSINFO32   
به صورت يك برنامة كاربردي ويندوز به  Msinfo32.exeبرنامة 

آوريد.  توانيد از سطر فرمان نيز به اجرا در يد، اما آن را ميآ در مياجرا 
هاي مختلف  ها و وضعيت تنظيمو است  SYSTEMINFOشبيه به 

يك برنامة  Msinfo32،  ؛ با وجود ايندهد نمايش ميرا كامپيوتر 
فقط يك فهرست  SYSTEMINFO، در حالي كه  دوسويه است

براي بررسي كامپيوتر خود از لحاظ  Msinfo32سازد. از  مي
هاي داخلي  ، و ساير تنظيم هاي كاربردي ، برنامه شده هاي نصب گر رانش

    بهره بگيريد.

  
NBTSTAT  

 Nbtstat.exe هاي مختلف  يك برنامة سطر فرماني است كه تنظيم
هاي  اشكال شبكه دهد و در زمان رفع را نمايش مي NetBIOSشبكة 

چندين سوئيچ پيكربندي دارد. يك سوئيچ به  . كوچك سودمند است
هاي همة كامپيوترهايي را  است كه نام r-، سوئيچ  ويژه سودمند آن

    كند. شناسايي مي NetBIOSكند كه شبكة  فهرست مي
  

NET   
براي كنترل از آن است كه  سطر فرمانييك برنامة  Net.exeبرنامة 

استفاده كنيد. اين برنامه امكان توانيد  تكاليف ارتباطي مختلف شبكه مي
اندازي و  ، و حتي راه ها گذاري  كارگروه ها، نام ران كنترل دستي ديسك

شده  سازد. وظايف گنجانده سازي تكاليف اشتراكي را فراهم مي متوقف
همگي در جايي ديگر در منوها گنجانده شده  NETهاي  در سوئيچ

. با اين خواهيد داشت ، كمتر به استفاده از اين برنامه نياز ، در نتيجه است
هاي كامپيوترهاي مختلف متصل به  تواند نام مي net view، تايپ  همه

   ،Startكردن روي  تر از كليك شبكة محلي را نمايش دهد كه سريع
Control Panel ،System and Security و ،System .در  است)

، و Start ،My Network Placesكردن روي  كليك پي ويندوز اكس
View Workgroup Computers( .    

  
  

NETSH   
 Net.exeيك نگارش روزآمدشده و دوسوية  Netsh.exeبرنامة  
آن را به عنوان يك وسيله  ،و ويندوزهاي بعدي 2000ويندوز   . است

اند. اين برنامه به  براي مديران به منظور ادارة تكاليف شبكه فراهم كرده
ي پيكربندي بسازند و آنها را براي ها فايلدهد كه  مديران امكان مي

اندازي سيستم يا هر وقت كه براي اصالح  اجرا در زمان راه
    هاي شبكه الزم باشد ذخيره كنند. پيكربندي

  
  

NETSTAT   
يك برنامة سطر فرماني است كه فهرست  Netstat.exeبرنامة  
دهد. مديران  مورد استفادة كامپيوتر را نمايش مي TCP/IPهاي  درگاه

توانند از اين برنامه براي بررسي اتصاالت بين كامپيوتر و شبكه  شبكه مي
    بهره بگيرند.

  
  

OSK   
كليد روي مانيتور                   برنامة صفحه Osk.exeبرنامة 

(On-Screen Keyboard) كه بخشي از برنامة جامع  است ،
Accessibility توانيد از طريق كادر  . آن را مي ويندوز استSearch  

كردن روي  يا دستيابي آن با كليك ،، از طريق نشانة فرمانStartمنوي 
Start ،All Programs ،Accessories، Ease Of Access 

)Accessibility  و سپس                  )پي ويندوز اكسدر ،
On-Screen Keyboard آوريد. به اجرا در    

  
  

PING   
يك برنامة سطر فرماني پراستفاده براي آزمايش  Ping.exeبرنامة 

. يك روش سريع آزمايش را براي تشخيص  ارتباطات اينترنت است
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كامپيوتر  يككامپيوتر ديگر يا  يك ارتباط بين كامپيوتر شما و
    سازد. روي اينترنت فراهم مي (server) دهنده خدمات

  
PING دور  هاي كوتاه را به يك كامپيوتر راه يك رشته از پيام

كند.  گيري مي فرستد و زمان الزم براي دريافت يك پاسخ را اندازه مي
 نشانيدانيد،  را مي IP نشانيدور، يا اگر  نشاني پايگاه وب كامپيوتر راه

IP توانيد در اين فرمان مشخص كنيد. را مي    
  
  

PERFMON   
، يا  از Startمنوي   Searchرا از طريق كادر  Perfmon.exeبرنامة  

به اجرا درآوريد، اما يك برنامة كاربردي  توانيد مي طريق نشانة فرمان
براي كنترل كارآمدي توانيد  ميكند كه از آن  ويندوز را باز مي

توانند از  هاي مختلف بهره بگيريد. مديران مي كامپيوتر خود در حوزه
براي  اين برنامه هاي مختلف ايششده در نم اطالعات فراهم

    بهره بگيرند. خود كردن تنگناها در عملكرد كامپيوتر مشخص

  

  
REGEDIT   

، يا  از Startمنوي   Searchاز طريق كادر  Regedit.exeبرنامة 
 Registry Editorيد اما برنامة آ در ميبه اجرا  )cmdطريق نشانة فرمان (

به شما  Regedit.exe  ورد.آ در ميرا در يك پنجرة كاربردي به نمايش 
هاي  ويندوز را نگهداري كنيد، كه تنظيم رجيستريدهد كه  امكان مي

كند. رجيستري را صرفاً براي  پيكربندي يك كامپيوتر را نگهداري مي
آزمايش و آموزش تغيير ندهيد، و هميشه پيش از هر نوع تغييري در 

اصالحات   ، يك نسخة پشتيبان از رجيستري كنوني بسازيد. رجيستري
ورد و بيانشده به وجود  بيني تواند نتايج پيش كوچك در رجيستري مي

    تواند نصب ويندوز شما را كامالً غيرفعال كند. حتي مي
  
  

SECEDIT   
Secedit.exe اندازي كنيد، يك  توانيد راه را از سطر فرمان مي

كردن پيكربندي  برنامة كاربردي است كه امنيت ويندوز را با مقايسه
هاي  كند. تنظيم تحليل مي پيشين تجزيه و كنوني با آخرين پيكربندي

كند و  ها، و سياست امنيتي را بررسي مي ، سرويس كاربري و گروهي
   دهد. قبلي و كنوني را به شما تذكر مي هاي اختالفات بين پيكربندي
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TASKKILL   

در حال  processدادن به يك  براي خاتمه Taskkill.exeاز برنامة 
ي ها پراسسبراي يافتن  Tasklist.exeتوانيد بهره بگيريد. از  اجرا مي

(process)  در حال اجرا بهره بگيريد و سپس برنامةTaskkill  كه _ را
يك دادن به  براي خاتمه _ آيد يا شمارة پراسس مي taskپس از آن نام 

آوريد. اين برنامه نسخة سطر فرماني دكمة  پراسس به اجرا در
End Process  در صفحةProcesses  از برنامةTask Manager  ويندوز

    . است
  

TASKMGR   
كردن  . با تايپ يك برنامة ويندوز است Task Managerبرنامة 

، يا با        ،  در سطر فرمانStartمنوي   Searchر فرمان آن در كاد
، و سپس انتخاب  راست روي يك فضاي خالي نوار تكليف-كليك

Start Task Managerآوريد؛ يا كليد تركيبي  ، آن را به اجرا در
CTRL-ALT-DELETE توانيد بزنيد. را مي  Task Manager  براي

ي در حال اجرا و ها پراسسهاي كاربردي و  يافتن عمليات برنامه
  .  تماشاي مصرف فعلي حافظه و پردازندة كامپيوتر سودمند است

  
  كنيد  حاال با سطر فرمان كار 

 سطر فرمانبعضي از امكانات  ، با استفاده از ابزار گرافيكي ويندوز
توانيد به اجرا درآوريد، اما وقتي نسخة غيرگرافيكي آن را امتحان  را مي

تحت تأثير سرعت عمل و كارآمدي آن قرار خواهيد  كنيد، احتماالً
چند نمونه بود. صرفاً هايي كه در اين مقاله بررسي شد  . فرمان گرفت

را تايپ كنيد.  helpها، در نشانة فرمان كلمة  براي فهرست كامل فرمان
اگر نام هر فرمان را تايپ كنيد اطالعات بيشتري به دست  helpپس از 

خواهيد آورد. هر چه بيشتر با برنامة سطر فرماني كار كنيد، امكانات 
بيشتري را در آن خواهيد يافت و تجربة كامپيوتري خود را 

    تر خواهيد كرد. بخش لذت
  
  

پنجرة سطر فرماني خود را به سليقة خود 
    درآوريد

اي سودمند  برنامه) cmd(  نامة خدماتي سطر فرمانبربا آن كه 
فرض آن  ، پيكربندي پنجرة پيش ، ظاهر جالبي ندارد. در حقيقت است

، مايكروسافت چند گزينه براي  رسد. خوشبختانه باستاني به نظر مي
    . برنامه فراهم كرده است اين  سازي چهرة بهينه

 آيكنن يك چپ پنجرة سطر فرماني كه در آ-روي گوشة باال
cmd دارد كليك كنيد. روي  حضورProperties  ة برگكليك كنيد و
Font اما چند  هاي انتخاب فونت زياد نيست را انتخاب كنيد. گزينه ،

هاي فونت وجود دارد، كه  براي تغييردادن اندازه Size)گزينه (تحت 
هاي فونت مختلف كليك  دهد. روي اندازه اندازة پنجره را تغيير مي

چقدر تغيير  Window Preview) مطابق كنيد تا ببينيد كه اندازة پنجره (
، اما  اي را بيابيد كه براي شما كامل است كند. ممكن است اندازه مي

را انتخاب و سپس  Raster Fontsگزينة  Fontحت اگر مطمئن نيستيد، ت
    را انتخاب كنيد. 8 ×12مورد  Sizeتحت 

  
را انتخاب و تحت  Optionsة برگ،  در پي آن

Command History جلوي ،Buffer Size را تايپ و براي  999، عدد
Number of Buffers  را تايپ كنيد. تحت  5عددEdit Options 

اين   را انتخاب كنيد. Insert Modeو  Quick Edit Modeگزينة 
سازند، تعداد سطرهاي پنجره را  را ممكن مي (scroll)ها اسكرول  گزينه

دهند مستقيماً از پنجرة سطر فرماني  دهند، و به شما امكان مي افزايش مي
را انتخاب كنيد و تحت  Layoutة برگكنيد.  pasteو  copyعباراتي را 

Screen Buffer Size را جلوي  2500، عددHeight  .تايپ كنيد
هايي كه براي  را انتخاب و روي رنگ Colors، صفحة  سرانجام

Screen Text ،Screen Background ،Popup Text و ،
Popup Background خواهيد، كليك كنيد. روي  ميOK  كليك

  .كنيد


