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МЕТОДИКА КОНФІГУРУВАННЯ СЛУЖБ WINDOWS 10  
РЕДАКЦІЙ HOME ТА PRO ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 

Запропоновано методиêó налаштóвання рiвня запóсêó слóжб Windows 10 редаêцiй Home та Pro для персональних 
êомп'ютерiв з виêористанням технолоãiї вiртóалiзацiї, êоли всi процедóри налаштóвання слóжб виêонóються на 
«еталоннiй» операцiйнiй системi, встановленiй на вiртóальнiй машинi, а потiм цi налаштóвання переносяться на 
«основнó» системó. Застосóвання методиêи надає ряд переваã при виêонаннi робiт iз сóпроводження операцiйної сис-
теми в промислових масштабах. Методиêа може бóти розширена на iншi пристрої, де встановлено Windows. 

Êлючовi слова: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, êонфiãóрóвання слóжб, налаштóвання слóжб, рiвень запóсêó слóж-
би, слóжби Windows, вiртóальна машина, твiê реєстрó. 

Вступ 

За даними Netmarketshare на ãрóдень 2017 р. 
операційна система (ОС) Windows виêористо-
вóється на 88,87 відсотêа настільних êомп'ю-
терів і ноóтбóêів [1]. Êомпанія Microsoft очі-
êóє, що ó зв’язêó з звершенням технічної під-
тримêи Windows 7 відбóдеться перехід на Win-
dows 10. Найбільш значний приріст êористó-
вачів очіêóється в êорпоративномó сеêторі. 
Особливість ОС Windows 10: з часó своєї по-

яви вона має вже п’ять RTM версій (нові версії 
виходять двічі на ріê). Êожна з них може мати 
деêільêа редаêцій (Home, Pro, S, Education, En-
terprise), яêі в свою черãó теж надають êорис-
тóвачам деêільêа збіроê попóлярної ОС [2]. 
Відмінність між версіями, редаêціями та 

збірêами Windows 10 поляãає ó способах при-

дбання, маêсимальній апаратній êонфіãóрації, 
яêó підтримóє відповідна збірêа, можливості її 
довãотермінової підтримêи, обов’язêовості і 
наявності оновлень. Вони таêож відрізняють-
ся сêладом êомпонент та слóжб, яêі надає від-
повідна версія операційної системи [2]. 
Відомо, що наявність та виêонання êомпо-

нент і слóжб ОС впливають на швидêість за-
вантаження, стóпінь виêористання ресóрсів та 
стабільність її роботи [3]. 

Êонфіãóрóвання (налаштóвання рівня запó-
сêó) слóжб Windows може знадобитися досвід-
ченим êористóвачам та системним адміністра-
торам яê після встановлення нової версії 
Windows, таê і після автоматичноãо оновлення 
ОС, адже рівень запóсêó деяêих слóжб ОС 
може змінитися. Процес налаштóвання слóжб 
Windows особливо часозатратний для систем-
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них адміністраторів, відповідальних за вста-
новлення та êонфіãóрóвання ОС на множині 
êомп’ютерів. 
Відзначимо, що процес налаштóвання слóжб 

ОС фаêтично зводиться до внесення змін ó 
відповідні параметри реєстрó Windows. При 
цьомó засобами ОС можна сформóвати твіê 
реєстрó (теêстовий файл із записами певної 
стрóêтóри), яêий відповідатиме необхідномó 
рівню налаштóвання слóжб. Ó подальшомó він 
може бóти виêористаний яê для відновлення 
налаштóвань слóжб, таê і для перенесення цих 
налаштóвань на інші êомп’ютери з відповід-
ною версією ОС. 
Внесення змін ó реєстр Windows потребóє 

обережності, осêільêи може порóшити стабі-
льність роботи системи [4]. Томó запропоно-
вано підхід до налаштóвання слóжб з виêорис-
танням технолоãії віртóалізації. 

Аналіз існуючих рішень 

Оãляд матеріалів поêазав, що в більшості дже-
рел, присвячених êонфіãóрóванню слóжб Win-
dows (ХР, Vista, 7, 8 та 8.1) даються реêоменда-
ції щодо налаштóвань деяêих слóжб для êонê-
ретної версії ОС. 
З виходом нової версії Windows (Windows 10) 

з’явилося баãато пóбліêацій та обãоворень 
щодо êонфіãóрóвання ОС, осêільêи розроб-
ниêи доповнили її новими сервісами, слóжба-
ми та проãрамами. Більшість цих матеріалів 
стосóється êонфіãóрóвання слóжб, налашто-
ваних на автозапóсê [5], та слóжб, яêі можóть 
бóти відêлючені [6, 7]. 
Найінформативнішим джерелом, присвя-

ченим налаштóванню слóжб ОС, є веб-ресóрс 
http://www.blackviper.com/. Йоãо автор реãóля-
рно проводить дослідження щодо слóжб Win-
dows 10 [8]: 
 відслідêовóє зміни, пов’язані з появою 

нових версій ОС; 
 пропонóє власнорóч створені та перевірені 

êонфіãóрації слóжб для настільних êомп'юте-
рів та ноóтбóêів, планшетів та смартфонів; 
 дає пояснення особливостям налаштóвань 

деяêих слóжб; 

 пропонóє сêрипт PowerShell, яêий налашто-
вóє слóжби Windows 10 Home та Windows 10 Pro від-
повідно до обраної êористóвачем êонфіãóрації. 
Інформація, надана автором, завжди пере-

вірена і аêтóальна, але стосóється одноãо з 
êроêів процесó êонфіãóрóвання слóжб ОС. 

Ó даній статті запропоновано методиêó êон-
фіãóрóвання слóжб Windows 10 редаêцій Home та 
Pro, яêó можна застосóвати для персональних 
êомп'ютерів (ПÊ). В подальшомó методиêа мо-
же бóти розширена на інші пристрої (планшети, 
смартфони), на яêих встановлено Windows. 

Постановка задачі 

Розробити методиêó налаштóвання слóжб Win-
dows 10 редаêцій Home та Pro, яêó можна за-
стосóвати для ПÊ (настільних êомп'ютерів і 
ноóтбóêів). 
Провести оцінêó впливó рівня запóсêó слóжб 

Windows на час завантаження та виêористання 
ресóрсів ОС, можливість їх налаштóвання ад-
міністратором та дати реêомендації щодо змі-
ни рівня запóсêó слóжб Windows. 

Методика конфігурування служб 
Windows 10 редакцій Home та Pro 
для ПК з використанням технології 
віртуалізації 

Термінолоãія. Основна ОС – примірниê Win-
dows, встановлений на êомп’ютерах êористó-
вачів, потребóє êонфіãóрóвання слóжб.  
Еталонна ОС – примірниê Windows, вста-

новлений на віртóальній машині (ВМ) та має 
тó ж версію збірêи, що й основна ОС. Весь 
процес êонфіãóрóвання проводиться тільêи на 
еталоннiй ОС. 
Твіê реєстрó – теêстовий Reg-файл з запи-

сами певної стрóêтóри, яêий виêористовóєть-
ся для внесення змін ó реєстр Windows. 

Методика 

Запропонована методиêа сêладається з трьох 
етапів (процесів) (рис. 1). 
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Вона поляãає ó томó, що спершó на еталон-
ній ОС виêонóється налаштóвання слóжб. В 
резóльтаті формóється твіê, яêий містить зна-
чення параметрів реєстрó, що êонтролюють 
рівень запóсêó відповідної слóжби. Далі ство-
рений твіê виêористовóється для перенесення 
налаштóвань на основнó ОС. 
Розãлянемо зазначені процеси (рис. 2). 
Етап І. Розãортання еталонної ОС 
На вхід процесó надходить вимоãа змін на-

лаштóвань ОС зãідно визначеним потребам 
êористóвача. 
Процес «Розãортання “еталонної” ОС» сêла-

дається з процедóр: 
 створення і налаштóвання віртóальної ма-

шини; 
 інсталяції еталонної ОС. 
Виãраш від виêористання ВМ ó даномó ви-

падêó поляãає ó переваãах, яêі надає виêорис-
тання збережених станів ВМ (снапшотів) – 
можливості повернення до точêи відновлен-
ня, яêщо налаштóвання слóжб спричинило 
поãіршення роботи системи. Зазначимо, що 
параметри ВМ не мають стосóнêó до парамет-
рів êомп'ютера, на яêомó встановлено основ-
нó ОС. А версії збірêи основної та еталонної 
систем мають збіãатися. 
Резóльтатом цьоãо процесó є розãорнóта на 

ВМ еталонна ОС з відповідними до основної 
ОС слóжбами. 
Етап ІІ. Êонфіãóрóвання слóжб еталонної ОС 
Цей процес сêладається з чотирьох процедóр: 
 збереження станó ВМ; 

 налаштóвання слóжб еталонної ОС зãідно 
потреб êористóвача та вимоã до êонфіãóрó-
вання; 
 перевірêи дієздатності системи; 
 формóвання завершальноãо твіêó реєстрó. 
Осêільêи слóжб ОС досить баãато, процес їх 

налаштóвання є ітераційним, причомó всі чотири 
процедóри можна виêонóвати яê оêремо для êо-
жної слóжби, таê і для ãрóпи слóжб. Яêщо зміни 
влаштовóють, необхідно сформóвати відповідний 
запис ó завершальномó твіêові реєстрó, яêщо ні 
– повернóтися до попередньоãо станó ВМ. 
Для підвищення ефеêтивності виêонання 

вêазаних дій запропоновано етап ІІ виêонóва-
ти в деêільêа ітерацій: перша – спочатêó ви-
êонóвати первинне налаштóвання ãрóпи слóжб 
на основі реêомендацій [9], а потім проводити 
налаштóвання слóжби (ãрóпи слóжб) за вибо-
ром адміністратора. 
Зазначимо, що всі ітерації процесó бóдóть 

відрізнятися тільêи процедóрою налаштóван-
ня слóжб еталонної ОС, томó розãлянемо її 
детальніше. 

Первинне налаштування служб ОС 

 Відповідно до реêомендацій [9] необхідно 
визначити êонфіãóрацію слóжб. 
Наразі автор пропонóє êонфіãóрації Safe 

(безпечна) і Tweaked (налаштована) для насті-
льних êомп'ютерів та Safe для ноóтбóêів. 
 Відповідно до обраної êонфіãóрації необхід-

но сформóвати і виêонати твіê реєстрó. 

Рис. 1 
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Зазначимо, що за адресою https://github. com/ 
madbomb122/BlackViperScript розміщено сêрипт 
PowerShell, яêий забезпечóє внесення відпові-
дних змін ó реєстр і може бóти виêористаний 
яê альтернатива твіêó. 
 Перезавантажити системó. 
Налаштóвання оêремої слóжби (ãрóпи слóжб) 

ОС за вибором адміністратра 
 Визначити слóжбó (слóжби), яêó необхід-

но налаштóвати. 
 Створити відповідний твіê реєстрó і виêо-

нати йоãо. 
 Перезавантажити системó. 
При виêонанні цих процедóр необхідно 

враховóвати деяêі особливості налаштóвання 
слóжб ОС та хараêтеристиêи рівнів їх запóсêó, 
наведених нижче. 
Особливості налаштóвання слóжб Windows: 
 налаштóвання рівня запóсêó слóжб виêонó-

ється êористóвачем з правами адміністратра; 
 налаштóвання рівня запóсêó слóжб бóдóть 

застосовані для всіх êористóвачів ОС; 
 ó збірêи для настільних êомп'ютерів і ноó-

тбóêів, мобільних пристроїв входять однаêові 
слóжби ОС, але необхідність ó їх виêористанні 
на цих пристроях відрізняється, томó вони 
матимóть різні рівні запóсêó; 

 налаштóвання рівня запóсêó слóжб відбóва-
ється на основі значень параметрó Start ó реєстрі: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\name\Start, 

де name – ім’я відповідної слóжби. 
Дослiдження хараêтеристиê рiвнiв запóсêó 

слóжб Windows (подзаãоловоê ???) 
Виділяють шість рівнів запóсêó слóжб 

(табл. 1). Встановлено, що чотири з них, не 
пов’язані із запóсêом за триãером, достóпні 
для призначення адміністратором через осна-
щення Services. 
Проведено оцінêó впливó рівня запóсêó 

слóжб Windows на фóнêціонóвання ОС: час за-
вантаження ОС та потребó в системних ресóр-
сах (табл. 2). 
Виділено три типи слóжб відповідно до мо-

жливості налаштóвання їх рівня запóсêó адмі-
ністратором: 
 налаштóвання дозволено; 
 налаштóвання заборонено через Services, 

але достóпно засобами Autoruns та Regedit; 
 налаштóвання заборонено на рівні системи. 
Встановлено, що налаштóвання заборонено 

через Services, але достóпно засобами Autoruns та 
Regedit для деяêих слóжб рівня запóсêó Automatic, 

 
       Рис. 2 
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Automatic (Delayed Start) та Manual, що свідчить 
про важливість виêонóваних фóнêцій. 
Отже, найбільший вплив на фóнêціонóвання 

ОС мають слóжби, налаштовані на автозапóсê. 
Зазвичай вони виêонóють найважливіші фóнê-
ції операційної системи, томó для деяêих слóжб 
налаштóвання параметрів їх запóсêó обмежено 
або навіть заборонено на рівні системи. 

Рекомендації щодо зміни рівня  
запуску служб Windows 

На основі наведених хараêтеристиê сформó-
льовано настóпні реêомендації: 
 рівень запóсêó Automatic встановлювати 

для найважливіших системних слóжб; 
 рівень запóсêó Automatic (Delayed Start) 

встановлювати для важливих системних 
слóжб, запóсê яêих може бóти відêладено; 
 змінó рівня запóсêó з Automatic на Manual 

виêонóвати обережно – дóже мало слóжб за-
пóсêаються з рівня Manual; 
 змінó рівня запóсêó на Disabled виêонóва-

ти за впевненості, що слóжба ніêоли не знадо-
биться. 

Перевірки дієздатності системи 

Призначена для перевірêи, що зміни в реєстрі 
ОС не призводять до порóшення її роботи. 
Процедóра сêладається з двох êроêів: виêо-
нання навантаження на ОС та оцінêи стабіль-
ності роботи ОС. 
Для виêонання навантаження на ОС можна 

виêористати óтиліти автоматизації дій êорис-
тóвача. Вони дозволяють сформóвати набір 
типових операцій (робота ó браóзері, робота з 
об’єêтами файлової системи, робота з по-
штою), яêі можóть бóти виêористані яê тесто-
ве навантаження. 
Оцінêó стабільності роботи ОС доцільно 

проводити за допомоãою оснащення Переãляд 
подій (Eventvwr.msc), де реєстрóються події, 
пов’язані з роботою ОС та додатêів. Яêщо ви-
ниêають помилêи, пов’язані з роботою слóжб 
ОС, записи про них з’являються в «Жóрналі 
Windows – Система». При виêонанні наванта-

ження таêож оцінюється відповідність реаêції 
ОС діям êористóвача. 
Резóльтатом цьоãо процесó є набір налаш-

тованих слóжб на еталонній ОС та відповідний 
твіê реєстрó. Оêрім тоãо, створенó та êонфіãó-
рованó еталоннó ОС можна виêористовóвати в 
інших процесах налаштóвання системи. 

Перенесення налаштувань  
на основну ОС 

Для перенесення налаштóвань на ПÊ з основ-
ної ОС необхідно виêонати злиття або імпорт 
файлó твіêó. Щоб óниêнóти небажаних резóль-
татів, перед цією операцією реêомендóється 
створити точêó відновлення основної ОС сис-

Таблиця 1 

Рівень 
запóсêó 

Значення  
в реєстрі 

Запóсê; 
зóпинêа 

Достóп-
ність 

Automatic Start=0 x 02 
при старті ОС; 
можóть бóти 
автоматично 
зóпинені 

+ 

Automatic
(Delayed 

Start) 

Start=0 x 02, 
DelayedAuto-
start=0 x  01 

після завершен-
ня завантажен-
ня ОС; 
можóть бóти 
автоматично 
зóпинені 

+ 

Automatic 
(Trigger 
Start) 

Start=0 x 02, 
ãілêа 

\TriggerInfo\ з 
параметрами 
триãера 

слóжба запóсêа-
ється та зóпиня-
ється в разі 
спрацьовóвання 
триãера 

– 

Manual Start=0 x 03 

за потреби (ó 
зв'язêó з залеж-
ностями інших 
слóжб) або при 
виêлиêó слóжби 
з проãрами за 
допомоãою від-
повідноãо API 

+ 

Manual 
(Trigger 
Start) 

Start=0 x 03,  
ãілêа 

\TriggerInfo\ з 
параметрами 
триãера 

слóжби запóс-
êаються та зó-
пиняються в 
разі спрацьовó-
вання триãера 

– 

Disabled Start=0 x 04 

слóжби не запó-
сêаються навіть 
за потреби (ви-
мêнені) 

+ 
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темними засобами або збереãти файли реєст-
рó, а після внесення змін перевірити дієздат-
ність налаштованої основної системи. 
Отже, цей процес сêладається з настóпних 

процедóр: 
 збереження налаштóвань основної ОС: 

створення точêи відновлення або збереження 
ãілêи реєстрó HKLM\SYSTEM\CurrentControl Set\ 
Services\ ó файлі. 
 Перенесення налаштóвань на ПÊ з осно-

вною ОС: злиття або імпорт файлó твіêó. 
 Перевірêи дієздатності налаштованої сис-

теми (відповідно до описаної процедóри). 
Заóважимо, що слóжби, в назві яêих присó-

тній “?????” – випадêовий п’ятизначний êод, 
потрібно налаштовóвати на основній ОС, 
осêільêи вони óніêальні. 
Резóльтатом цьоãо процесó є ПÊ з налашто-

ваними слóжбами ОС зãідно твіêó реєстрó. 

Застосування  
запропонованої методики 

Методиêа застосовóвалася для налаштóвання 
Windows 10 на настільномó êомп'ютері. 

Етап І. Розãортання еталонної ОС: 
 створення і налаштóвання ВМ – яê про-

ãрами віртóалізації виêористано Oracle VM 
VirtualBox; 
 інсталяція еталонної ОС – виêористано 

збірêó Windows 10 Home Fall Creators Update 
(version 1709/16299.15). 
Етап ІІ. Налаштóвання слóжб еталонної ОС. 
Виêонóємо дві ітерації – налаштóвання 

ãрóпи слóжб відповідно до реêомендацій [9, 5]. 
Перша ітерація: 
 збереження станó віртóальної машини; 
 первинне налаштóвання слóжб еталонної ОС: 
  – для настільноãо êомп'ютера обираємо 

êонфіãóрацію Tweaked; 
  – формóємо і виêонóємо твіê реєстрó. 
Збірêа 16299.15 має 258 слóжб, для яêих ре-

êомендовано [9]: 
52 слóжби налаштовано на автозапóсê – 

відêлючити дві слóжби; 
165 слóжб налаштовано на запóсê «врóч-

нó» – відêлючити 53 слóжби; 
6 слóжб – вимêнено та 35 – не встановле-

но – залишаються без змін. 
Твіê реєстрó бóде містити 55 записів для слóжб, 

налаштóвання яêих реêомендовано змінити. 
 Перезавантаження. 
 Перевірêа дієздатності системи: 
  – виêонання тестовоãо навантаження: 

створення, відêриття, редаãóвання, дрóê фай-
лó; отримання та відправлення пошти; пере-
ãляд сторіноê ó браóзері. 

  – оцінювання стабільності роботи ОС – 
реаêція системи бóла відповідною (вдалося 
виêонати всі дії); при переãляді «Жóрналó по-
дій – Система» оснащення Переãляд подій 
помилоê, пов’язаних з роботою слóжб, не ви-
явлено. 
Дрóãа ітерація: 
 збереження станó ВМ; 
 виêонóється налаштóвання ãрóпи слóжб 

відповідно до [5]. 
Формóється та застосовóється твіê реєстрó з 

відêлюченням чотирьох слóжб: 
 перевіряємо дієздатність системи; 
 за допомоãою теêстовоãо редаêтора об’єд-

нóються твіêи реєстрó, що відзначено раніше. 

Таблиця  2 

Рівень  
запóсêó 

Вплив на час 
завантаження ОС

Потреба в системних  
ресóрсах (ЦП, ОП, дисê, 

мережа) 

Automatic збільшóють 

потребóють ресóрсів від 
початêó роботи ОС і до 
завершення роботи  
слóжби 

Automatic 
(Delayed 

Start) 
не впливають

потребóють ресóрсів від 
початêó роботи слóжби і 
до завершення 

Automatic 
(Trigger 
Start) 

не впливають
потребóють ресóрсів від 
початêó і до завершення 
роботи  

Manual не впливають

потребóють ресóрсів з 
моментó запóсêó слóжби 
і до завершення роботи 
ОС 

Manual 
(Trigger 
Start) 

не впливають
потребóють ресóрсів від 
початêó і до завершення 
роботи 

Disabled не впливають не потребóють ресóрсів 
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Етап ІІІ. Перенесення налаштóвань на основ-
нó ОС. 
Після перенесення налаштóвань на основнó 

ОС система працює без помилоê. Додатêово 
налаштована слóжба OneSyncSvc_?????, осêі-
льêи її ім'я є óніêальним. 
При цьомó зазначимо, що час завантаження 

основної ОС зменшився на 30 мс, зменшило-
ся середнє виêористання ресóрсів: ЦП – на 3 
відсотêи, ОП – на 20 відсотêів, дисê, мережа 
– бóло і залишилося менше одноãо відсотêа. 

Висновки 

Методиêó êонфіãóрóвання слóжб Windows 10 
редаêцій Home та Pro запропоновано для пер-
сональних êомп'ютерів з виêористанням тех-
нолоãії віртóалізації. 
Переваãами таêоãо підходó є: 
 підвищення безпеêи роботи основної ОС – 

всі потенційно небезпечні роботи, пов’язані з 
внесенням змін ó реєстр, спершó виêонóються 
на еталонній ОС; 
 зменшення часó обслóãовóвання основної 

ОС – êонфіãóрóвання слóжб відбóвається в 
«два êліêи» завдяêи застосóванню твіêó; 

 зменшення часó обслóãовóвання множини 
робочих місць з основною ОС – êонфіãóрó-
вання слóжб êожної ОС зводиться до застосó-
вання твіêó; 
 відновлення êонфіãóрації слóжб основної 

ОС після збою – твіê містить налаштóвання 
слóжб і вистóпає їх «беêапом», томó може бóти 
виêористаний для відновлення; 
 створення єдиноãо профілю слóжб основ-

ної ОС на множині робочих місць – після ви-
êористання твіêó налаштóвання слóжб на від-
повідних ОС збіãатимóться, що спрощóє по-
дальше обслóãовóвання систем. 
Найбільше переваã виêористання твіêів ре-

єстрó надає при віддаленомó адміністрóванні 
ОС, осêільêи зменшóється і час взаємодії з сис-
темою, і ймовірність помилоê адміністратора. 
В статті наведено детальний приêлад засто-

сóвання запропонованої методиêи. 
Досліджено хараêтеристиêи рівнів запóсêó 

слóжб ОС, дано реêомендації щодо їх зміни. Ці 
резóльтати виêористовóються при виêонанні 
однієї з процедóр запропонованої методиêи. 
В подальшомó методиêа може бóти розши-

рена на інші пристрої, на яêих встановлено 
Windows. 
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CONFIGURATION SERVICES METHODOLOGY FOR WINDOWS 10 HOME  
AND PRO EDITIONS USING VIRTUALIZATION TECHNOLOGY 

Introduction. The tasks of services configuration in Windows 10 are of great practical importance for experienced users and 
system administrators under the conditions of the new Windows 10 version installation on a single or multiple computers as 
well as after Windows 10 updating. 

Purpose. The purpose of the given research is to develop a methodology of services configuring in Windows 10 Home 
and Pro editions using virtualization technology, which can be applied to desktops and laptops. 

Methods. For the Windows 10 services configuration it is recommended to use the “model” OS that is installed on the 
virtual machine. An iterative procedures for OS services configuring are need to be done at the “model” OS. As a result, a 
tweak that contains the value of the registry parameters that are responsible for the Windows services run level setting will 
be created. Then the created tweak is used for transferring the services settings to the “main” OS.  

Results. The presented methodology of services configuration in Windows 10 can be used for reducing of the OS boot 
time, the computer system’s performance improving, and unnecessary services disabling. 

The benefits of this methodology are: improving security of the “main” OS, reduced the “main” OS maintenance 
time, reducing maintenance time for a multiple workstations with the “main” OS, restoring of the “main” OS services 
configuration after the failure, creating a single Windows services profile for multiple workstations. 

Thus, the characteristics of Windows services run levels are investigated, the recommendations for their changes are 
given. The procedure for Windows services configuration is described in detail. 

Conclusion. The presented methodology of services configuration in Windows 10 for PC can be used for services on 
other devices with the installed Windows 10. 

Keywords: Windows 10 Home, Windows Pro, services configuration, Windows services, service run level, virtual machine, 
registry tweak. 
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