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 لینک مقاله در وبسایت

 

 

 

 

ران مجله نت  

یسنده:                         مینا اسمعیل بیگینو  
 

 یشافزا یروش ها
 میستت باال اومدن سسرع
 (یوترتاپ و کامپ لپ)

 لب و کامپیوتر وسیله به کارها اکثر امروزه گفت میشه
 وسایل این در باال سرعت داشتن و میشه انجام تاپ

 دنبال همه روزا این که چرا داره، زیادی خیلی اهمیت
 ولی هستیم سرعت باالترین با کارامون شدن انجام

 با داریم روز هر هامونخیلی که بگم جرات به تونممی
 اما کنیممی نرم پنجه و دست امونهسیستم بودن کند

 شیم،می خسته و میاد سر صبرمون جایی یه دیگه
 حلش برای و کجاست از مشکل آخه بدونیم خوایممی
 هکاین همینه، قصدمون مقاله این در کرد؟؟؟ چکار باید

 سیستم اومدن باال عتسر افزایش هایروش بتونیم
 رش از تا بدیم آموزش شما به رو( کامپیوتر و تاپ لپ)

 هم شما اگه. شین خالص خردکن اعصاب مشکل این
 تونسیستم( شدن بوت) اومدن باال سرعت بودن کند از

 رفبرط رو مشکل این تا شین همراه ما با شدین خسته
 .کنیم

 

https://netran.net/mag/speed-up-system


 (کامپیوتر و تاپ لپ)سیستم باال اومدن های افزایش سرعت روش
 

 

2 

 

 های افزایش سرعت باال اومدن سیستم + تصویرروش

)لپ تاپ و کامپیوتر( انقدر زیاده که  افزایش سرعت باال اومدن سیستم هایمیشه گفت تعداد روش
تون رو افزایش بدین تا هر بار برای انجام کارهاتون بشه به کمک اونا سرعت بوت شدن سیستم

کنم در این مقاله مجبور نباشین زمان زیادی منتظر باال اومدن سیستم باشین اما من سعی می
رو بگم تا در کمترین زمان بتونین مشکل ها رو که بازدهی باالتری نسبت به بقیه دارن بهترین روش

 .کندی سیستم در زمان بوت شدن رو برطرف کنین
 

 

 

 افزارهای استارت اپ ویندوزسازی نرمغیرفعال 

رار گرفتیم که نیاز داشتیم سریع کامپیوتر یا لپ تاپ رو روشن کنیم تا مون تو یه شرایطی قاحتماال همه
بتونیم کارمون رو انجام بدیم اما مدت زمان زیادی طول کشیده تا سیستم باال بیاد و طبیعتا کلی بخاطر این 

  .تاخیر اذیت شدیم و کارهامون عقب افتاده و در نهایت اعصابمون بهم ریخته

هستن که به محض باال  افزارهای استارت اپ ویندوزنرم سرعت بوت شدن سیستم، یکی از دالیل کند بودن
 زیساتونیم با غیرفعالکنن که میمون رو کند میاومدن ویندوز، خود به خود اجرا میشن و سرعت سیستم

 .هامون برداشته باشیمن سرعت سیستماونا یه قدم موفق در مسیر باال برد

https://netran.net/mag/speed-up-system/
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 سازیمراحل غیرفعال

رو سرچ کنین و یا  Task Manager کار فقط کافیه در منوی استارت عبارت برای این ل:روش او
)نوار  Taskbar تونید رویکه میزمان فشار بدین و یا اینطور همرو به Ctrl+Shift+Esc کلیدهای

رو انتخاب کنین تا  Task Manager یو از لیست بازشده، گزینه وظیفه( ویندوز کلیک راست کنین
 از سربرگ به تب تسک منیجر یای مشابه تصویر زیر به شما نمایش داده بشه. در صفحهصفحه

StartUp افزار و زدن کلیدافزارهای استارت اپ رو ببینین و با کلیک روی هر نرمبرید تا تمام نرم 
Disable افزارهای مورد نظر رو غیرفعال کنینتونین اجرای نرمدر پایین تصویر می. 

 

که روی تمامی ویندوزها وجود داره  MSConfig افزارتونین از نرمکه میروش دیگه این دوم:روش 
رو سرچ و روی اون کلیک  "MSConfig.exe" استفاده کنین. در این روش باید در منوی استارت عبارت

 .افزار اجرا بشهرو بزنین تا نرم Enter کنین یا

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-task-manager/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-task-manager/
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تونین لیست کامل برید، اونجا می StartUp ی باز شده، مشابه تصویر زیر باید به تبسپس در صفحه
ویندوزتون رو ببینین که در کنار هر کدوم یه چک باکس قرار گرفته و شما برای های استارت اپ برنامه

های اونا افزارها رو موقع باال اومدن ویندوز بگیرین، باید روی چک باکسکه جلوی اجرای این نرماین
 .رو بزنید OK کلیک و در آخر
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 یخواد که برای اعمال تغییرات روی دکمهدر نهایت سیستم با پیامی مثل تصویر زیر از شما می
Restart ی شما ظاهر نشه. اما اگه االن آماده افزارهای استارت اپ روی صفحهکلیک کنین تا دیگه نرم

  .رو انتخاب کنین Exit without restart یستین، گزینهبرای ریست کردن سیستم نی
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 های ویندوزسازی سرویسغیرفعال

تونین با های ویندوز باشه که میگاهی اوقات ممکنه دلیل این کند شدن سیستم از سرویس
های تونین از روشسازی اونا یه بخشی از سرعت سیستم رو پس بگیرین. برای این کار میغیرفعال

مثل مورد قبل عمل کنین، به این صورت که از  ها اینه کهزیادی استفاده کنین که یکی از این روش
جای رفتن به برسونین، با این تفاوت که به Task Manager یطریق روش باال خودتون رو به صفحه

های ویندوز براتون نمایش داده شه و بعد با کلیک برین تا سرویس Services به تب StartUp تب
ها رو انجام بدین. در سازی سرویسفعال و غیرفعال Stop یا Start راست روی هر سرویس و انتخاب

 .تصویر زیر من این کار رو انجام دادم

 

 
 

سازی سرویس های اضافی ویندوز میشه به افزایش سرعت سیستم کمک زیادی کرد البا غیرفع
های مهم ویندوزتون رو غیرفعال نکنین تا دچار مشکل نشین.اما دقت کنین که سرویس  
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 مسیست  (RAM)ارتقای رم

 
 یا همون حافظه رم ت سیستم، افزایشهای راحت و آسون برای باال بردن سرعیکی دیگه از روش

RAM هی رو در باال بردن تونه نقش قابل توجهست. در واقع داشتن حافظه رم با ظرفیت باال می
سرعت بوت شدن سیستم داشته باشه. البته شاید تعویض رم قدیمی با رم جدید برای هر کاربری 

کنم که از افراد با تجربه در این زمینه کمک راحت و قابل انجام نباشه، به همین دلیل پیشنهاد می
برای چه  RAM م حافظهافزار در این مورد که کدوتونین از متخصصان سختبگیرین، همچنین می

  .ویندوزی مناسبه هم کمک بگیرید تا به نتیجه بهتری برسین

 به جای هارد دیسک SSD یحافظه استفاده از

 

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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تونم نظیره، در حدی که میتون بیشاید باورتون نشه اما تاثیر این مورد در افزایش سرعت سیستم
ها برای باال بردن سرعت بوت شدن ویندوزه. برای انجام این کار فقط ن روشبگم که یکی از بهتری

استفاده کنین، در واقع این درایوها به دلیل  SSD باید به جای هارد قدیمی سیستم از درایوهای
تونه تاثیر بسیار خوبی در باال بردن داشتن سرعت باال به هنگام خوندن و نوشتن روی حافظه، می

بر باشه اما قطعا های دیگه هزینهاشته باشه. شاید این روش نسبت به روشسرعت سیستم د
 .شینطوری که شگفت زده میتاثیرقابل توجهی داره، به

 زمینهافزارهای پسسازی نرمغیرفعال

تون کم کنین، البته برای تونه به شما کمک کنه تا از کند بودن سرعت سیستماین مورد هم می
ونه تا تهرحال میی باالیی دارن خیلی تاثیرگذار نیست ولی بهخوب و حافظه هایی که قدرتسیستم

 :حدی بهمون کمک کنه. مراحل انجام کار به صورت زیره

رو سرچ کنین و بعد از تکمیل  Settings ، کلمهزیرابتدا در منوی استارت مثل تصویر  اول:مرحله 
 .راتون باز بشهی تنظیمات ویندوز بجستجو روی اون کلیک کنین تا صفحه

 

 :بدونین، مقاله زیر رو بخونید HDD و هارد SSD های درایواگر دوست دارین در مورد تفاوت

 HDD و هارد SSD مقایسهی درایو

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88-ssd-%d9%88-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-hdd/
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 Privacy بینین که باید رویباز شد، شما تصویر زیر رو می settings یوقتی که صفحه :مرحله دوم
 .کلیک کنید

 

 ی باز شده باید وارد قسمتدر لیست کناری صفحه زیر،در اینجا مثل تصویر  سوم:مرحله 
Background Apps  زمینه براتون نمایش داده بشهافزارهای پسبشین تا نرم. 

 



 (کامپیوتر و تاپ لپ)سیستم باال اومدن های افزایش سرعت روش
 

 

10 

 

ی ویندوزتون رو خاموش افزارهای غیرضروری پس زمینهتونین نرمخب حاال اینجا می چهارم:مرحله 
 .بشهتون بهتر کنین تا سرعت باال اومدن سیستم

 

 

 های غیرضروری و اضافیافزارحذف نرم

افزارهای اضافی و بی دارن دقت کنن که متاسفانه در این ورژن از ویندوز، نرم 01دوستانی که ویندوز 
هاشون فقط جا رو تونین خیلی راحت از شرشون خالص بشین چون واقعا بعضیکه می کاربرد زیاده

افزارها فقط کافیه که در منوی این دسته از نرم اشغال کردن و سر سوزنی خاصیت ندارن. برای حذف
  .رو وارد کنید Apps & features سرچ ویندوز عبارت

افزارهای پس زمینه رو خاموش کنین، فقط اونایی که تون باشه که نیازی نیست تمام نرمحواس
 .غیرضروری هستن و کاربردی ندارن رو غیرفعال کنید
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 یافزارها رو دیدین با کلیک روی اونا و انتخاب گزینهکه واردش شدین و لیست نرمبعد از این
Uninstall شون کنیدمثل تصویر زیر حذف. 
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  CPUکنترل مصرف

استفاده  پردازنده افزار ازمیزانی که هر نرم  Task Managerتونید با استفاده ازبرای این کار می
بینین که کلیک کنین و می CPU یزبانهکنه رو ببینید. برای دیدن حجم مصرفی باید روی می

  .ها به ترتیب میزان استفاده از پردازنده از زیاد به کم مرتب میشهبرنامه

 

 اطمینان از نبود ویروس و بدافزار

 

https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/cpu/
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ها باشه، برای داشتن عملکرد درست و بوت شدن سریع ویندوز، سیستم شما نباید در جنگ با ویروس
تونم یه خبر خوب براتون دارم که ویندوز کنین ویروسی سیستم شما رو آلوده کرده میاما اگه حس می

جام این ان های سیستم رو خیلی سریع پیدا کنه.تونه ویروسقابلیتی داره که با اسکن کردن می 01
رو در منوی استارت جستجو  Windows Security کار هم اصال سخت نیست، فقط الزمه که عبارت

رو انتخاب کنین که در تصویر  Virus & threat protection یکنین و بعد از باز کردن اون صفحه، گزینه
 های امنیتی سیستمه بخشزیر من این مراحل رو براتون انجام دادم. از طریق این منو شما به راحتی ب

کنه و در صورت وجود هر سیستم شروع به اسکن می Quick Scan یدسترسی دارین. با زدن گزینه
 .نوع مشکل یا ویروس اونو بهتون نشون میده

 

های زمانی مختلف کنه اینه که در بازهایجاد می (Defender) یه مشکلی که ویندوز دیفندر
 افزارهای غیراورجینال و کرککنه که این موضوع برای کاربرانی که از نرمسیستم شما رو اسکن می

 حلیاس ولی خب نگران نباشین هر مشکلی راهزار دهندهکنن، آشده روی سیستم استفاده می
به  افزار به هنگام اسکنتونین به صورت دستی تنظیماتی رو انجام بدین که این نرمداره، شما می

 های کرک شده روی ویندوز شما کاری نداشته باشهفایل
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 خالی کردن درایورها

، تر باشهبه جرات بگم هر چقدر درایوهای شما خلوتتونم از سبک کردن درایورها غافل نشین که می
دید یا های جهای قدیمی بلکه در سیستمسیستم کارایی بهتری داره. این قضیه نه تنها در سیستم

کنه. پس یادتون باشه که هر ازگاهی درایورهای خودتون رو سبک کنین هم صدق می SSD همون
کنه. خالی کردن سطل زباله رها هم کمک میچون این موضوع حتی به افزایش طول عمر درایو

 .کنهویندوز هم یکی دیگه از موارد خوبه که به شما کمک می

 اینترنت مرورگر سبک کردن

زمینی که این روزا واسه پیدا کردن اطالعات در مورد هر چیزی حتی قیمت پیاز و سیب از اونجایی
ریم سراغ سرچ در اینترنت پس به احتمال خیلی قوی مرورگرمون حسابی سنگین شده و سریع می

مون لطف الزمه هر ازگاهی یه مرورگر تکونی داشته باشیم تا خلوتش کنیم و با این کار در حق سیستم
کش اومدن یه سری ابزار یا های زحمتکه بتونه یه نفس راحت بکشه. حاال این وسط مرورگرکنیم 

تونیم کارهامون رو بهتر پیش ببریم. با این حال در اختیار ما گذاشتن که به کمک اونا می افزونه همون
های مرورگر، مثل جیمیل خواین که یه سری از پنجرهفعالیت زیادی در مرورگرتون دارین و نمیاگه شما 

ها تونین از این ابزار کمک بگیرین تا به هنگام اومدن پیام جدید و یا نوتیفیکیشنهمیشه باز باشه می
مرورگر  تونیدکار می های اضافی رو ببندید. با ایناونا رو به شما نشون بده و شما با خیال راحت پنجره
 .تون هم به طبع اون افزایش پیدا کنهخودتون رو سبک کنین تا سرعت باال اومدن سیستم

 سازی فضای هارد دیسکبهینه

 

 .های موثر در این مسیر باشهدیگه از روش تونه یکیهم می فضای ابری ها بهانتقال فایل

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
https://netran.net/mag/what-is-cloud-storage/
https://netran.net/mag/what-is-cloud-storage/
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های افزایش سرعت سیستم اینه که اگه هنوزم از هارد دیسک مکانیکی استفاده گه از راهیکی دی
تون سبک و بهینه کنید. ندارین هر چند وقت یه بار فضای هارد دیسک سیستم SSD کنین و هاردمی

 افزار موجود در تمامی ویندوزها انجامانجام این کار اصال سخت نیست و با کمی تفاوت توسط دو نرم
 .میشه

 سازیهای خالی ایجاد شده، هارد دیسک رو بهینهتونین با حذف فاصلهافزار شما میتوسط این نرم
بره بلکه با بهبود دادن حافظه باعث جستجوی کنید. چون این کار نه تنها سرعت سیستم رو باال می

 .عامل میشهها توسط سیستمتر و پردازش بهتر فایلسریع

 Disk Defragmenter افزارنرم

رو سرچ کنین و بعد از  Disk Defragmenter در منوی استارت مثل تصویر زیر عبارت اول:قدم 
 .تکمیل شدن جستجو روی اون کلیک کنید تا باز بشه

 



 (کامپیوتر و تاپ لپ)سیستم باال اومدن های افزایش سرعت روش
 

 

16 

 

بینین که باید بعد از انتخاب درایو مورد رو می زیرشما تصویر  افزار باز شد،وقتی که نرم دوم: قدم
افزار د بهینه سازی سیستم رو انجام بدین. این نرمکلیک کنین تا فرآین Optimize نظرتون روی دکمه

ده چون خودش این امکان رو داره که به که بخواین بهش سر بزنین هم بهتون نمیحتی زحمت این
 یریزی شده این فرآیند رو در زمان مشخص شده انجام بده فقط کافیه از طریق دکمهصورت برنامه

Change Settings های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه کار رو برای فاصله وارد شین و انجام این
 .تنظیم کنید

 

 
  Disk Cleanup افزارنرم

ای سیستم رو حذف کنین. فقط کافیه که در هتونین یه سری از فایلافزار شما مینرمبا استفاده از این 
افزار رو سرچ کنین و روی اون کلیک کنین تا نرم Disk Cleanup منوی استارت مانند تصویر زیر عبارت

 .اجرا بشه
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 Clean یتونین با انتخاب دکمهافزار و انتخاب موارد مورد نظر مثل تصویر زیر میمبعد از اجرا شدن نر
up system files یو در آخر زدن گزینه ok تونین از قسمتافزارها رو حذف کنین، همچنین مینرم 

View files های قابل حذف رو هم مشاهده کنینحداکثر حجم داده. 
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 حرف آخر

 این مقاله، های زیادی برای باال بردن سرعت بوت شدن کامپیوتر و لپ تاپ وجود داره که من درروش
ها بتونین با دنبال کردن این چند روش رانیها رو نام بردم تا شما نتترین روشترین و کاربردیمهم

ها هم اون بیچارههاتون رو از حالت کما نجات بدین تا ساده خیلی سریع به نتیجه برسین و سیستم
با سبک شدن یه نفسی تازه کنن. امیدوارم که این مقاله تونسته باشه نیاز شما رو به خوبی برطرف 

 .کنه

 

 

 باشید.موفق 

به  ”Windows ESD installation files“ ی، گزینه01ویندوز  Disk Cleanup احتماال در
ها گیگابایت حجم دارن، در واقع این پرونده ها چندینتون بخوره که میشه گفت این فایلچشم

تونه دردسر ساز باشه به حساب میان و حذف اونا می Disk Cleanup هایترین بخشاز مهم
کنن، پس ها امکان بازگردانی سیستم شما به تنظیمات قبلی رو فراهم میچون این فایل

 .شون نکنین مگر در شرایط اضطراریتون باشه پاکحواس

 

 :مقاالت پیشنهادی

 کند یا قدیمی  pcافزایش سرعت لپ تاپ و

 ترکیب کردن رم

 

https://netran.net/mag/9-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%85/

