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 لینک مقاله در وبسایت

 

 

 

 

ران مجله نت  
مینا اسمعیل بیگینویسنده:                          

 

 نرم یساز  یرفعالغ
استارت اپ  یافزارها

(StartUpدر و )یندوز  

رو روشن  مونیستمس یوقت یمما دوس دار  یقطعا همه
که واسه  یو مدت زمان یادباال ب یعسر  یندوزو کنیم،یم

 یدنکنه. حاال با مونیعصبان یکشهباال اومدنش طول م
ما رو به مرور زمان کند کرده  یستمس یچه مشکالت یدد

منتظر  یادیزمان ز  یمشروع کارمون مجبور  یکه برا
 یکی. یرهوقتمونو کمتر بگ یسر  ینکه ا یمو دعا کن یمبمون

اون دسته از  یشه،م یستمس یکه باعث کند یاز موارد
 یستمهستن که به محض روشن شدن س ییافزارهانرم

. اگه شما یشنبه صورت خود مختار و بدون اجازه اجرا م
 ینو ا یدانتظار بکش یکل یدبا تونیستمکار با س یهم برا

 یرفعالتا روش غ ینباش هبا من همرا ینمشکل رو دار 
رو بهتون  یندوزاستارت اپ درو یافزارها نرم یساز 

مختصر از استارت اپ  یحتوض یهآموزش بدم. در ابتدا 
سراغ آموزش مرحله  ریمیم یعو بعدش سر  یگمم یندوزو

 .یرافزارها به همراه تصاونرم یساز فعال یربه مرحله غ

https://netran.net/mag/?p=61769
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 ویندوز (StartUp) های استارت اپافزارنرم

چی هستن، باید  ویندوز (StartUp) افزارهای استارت اپنرم بخوام خیلی سریع و کوتاه بگم کهاگه 
صورت هایی هستن که با باال اومدن ویندوزبدون اینکه ما خواسته باشیم و بهافزاربگم که یه سری نرم

فرض با روشن شدن سیستم اجرا میشه. شاید در صورت پیشخودکار اجرا میشن مثل اسکایپ که به
ثیرگذار نباشه ولی با افزایش افزارها زیاد نیست این موضوع خیلی روی سرعت تاابتدا که تعداد نرم

 .تونه سرعت سیستم ما رو با گذشت زمان به شدت کاهش بدهافزارها مینرم

 افزارهای استارت اپ در ویندوز غیرفعال سازی نرم

افزارها اصال کار سختی نیست و فقط کافیه یه تنظیمات کوچیک روی سازی این نرمغیر فعال
سازی مورد دقت کنین که در ویندوزهای مختلف روند این غیرفعالویندوزتون انجام بدین اما به این 
کنم به صورت خالصه روش انجام این تنظیمات رو در تمام ویندوزها یه مقدار متفاوته که من سعی می

 .بگم

 

 سازی به همراه تصاویرآموزش مرحله به مرحله غیرفعال

در ویندوزهای مختلف رو به صورت مرحله به  StartUp افزارهایسازی نرمدر این بخش قراره غیرفعال
تر کنم. خب، اگه مرحله آموزش بدم و تصمیم دارم که با کمک تصاویراین آموزش رو براتون راحت

 !ای پس بزن بریمآماده
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 7و  XP ،VISTA افزارهای استارت اپ در ویندوزهای غیرفعال سازی نرم

کنید، پس باید مراحل زیر استفاده می VISTA و XP، 7تون از ویندوزهای اگر شما هنوز روی سیستم
زارهای مزاحم استارت اپ جلوگیری کنید. برای افرو دنبال کنید تا از اجرای خود به خود نرم

 .که روی تمامی ویندوزها وجود داره استفاده کنیم MSConfig افزارسازی نیازه که از نرمغیرفعال

رو سرچ کنید و بعد  ”msconfig.exe ”: ابتدا الزمه که مثل تصویر زیراز منوی استارت عبارت1مرحله 
 .افزار اجرا بشهرو بزنین تا نرم Enter وی اون کلیک کنین یااز اینکه عمل جست و جو متوقف شد، ر

 

شه های استارت اپ استفاده نمیمدیریت برنامهفقط برای  MSConfig تون باشه که ازحواس
 .ران همراه باشینو کاربردهای زیادی داره پس لطفا برای درست انجام دادن مراحل با نت
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نمایش داده میشه که باید درسربرگ  2: در این مرحله به شما یک صفحه مانند تصویر شماره 2مرحله 
ی استارت اپ ویندوزتون وجود داره و در برید که توی اون لیست تمام برنامه StartUp به قسمت

افزارها رو موقع اجرای این نرمکنار هر کدوم یه چک باکس در نظرگرفته شده و شما برای اینکه جلوی 
 .رو بزنین OK های اونا کلیک کنین و در نهایتباال اومدن ویندوز بگیرین، باید روی چک باکس

 

خواد برای توی این مرحله به شما یه پیام مثل تصویر زیر نمایش داده میشه که از شما می -3مرحله 
اما اگه االن قصد ندارین سیستم رو ریست  کلیک کنین. Restart اعمال تغییرات سیستم روی دکمه

 .رو انتخاب کنین Exit without restart کنید، گزینه

 

افزار باید کنین برای پیدا کردن این نرماستفاده می xp فقط یه نکته: اگه شما هنوز از ویندوز
  msconfig.exe باز بشه و بعد عبارت Run را به صورت ترکیبی بزنین تا پنجره Win+R کلیدهای

 .کلیک کنین OK روی رو داخل اون نوشته و
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 10و  8.1، 8ویندوزهای افزارهای استارت اپ در  غیرفعال سازی نرم

تره، چون فقط کافیه سازی برای شما راحتکنین، باید بگم کارغیرفعالاگه از این ویندوزها استفاده می
رو به  CTRL + SHIFT + ESC رو سرچ کنین و یا کلیدهای Task manager ستارت عبارتدر منوی ا

)نوار وظیفه( ویندوز کلیک راست کنین و  Taskbar تونید رویطور همزمان فشار بدین و یا حتی می
به شما  4ای مشابه تصویر رو انتخاب کنین تا صفحه Task manager یاز لیست بازشده، گزینه

افزارهای استارت اپ رو برین تا تمام نرم StartUp داده بشه. در این صفحه از سربرگ به تبنمایش 
افزارهای تونین اجرای نرمدر پایین تصویر می Disable افزار با کمک کلیدببینین و با کلیک روی هر نرم

 .مورد نظر رو غیرفعال کنین
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 CCleanerافزارهای استارت اپ توسط نرم افزار  غیرفعال سازی نرم

های بیهوده و سازی ویندوزه که در کنار حذف فایلافزار یه روش دیگه برای پاکاستفاده از این نرم
کنه. برای هم کمک می StartUp افزارهایسازی نرمبدون استفاده از ویندوز به شما در غیرفعال

 Tools سازی باید مثل تصویر زیردرسمت چپ پنل روی دکمهافزار و غیرفعالنرماستفاده از این 
به  StartUp افزارهایبرید تا اونجا لیست نرم Startup کلیک کنید و بعد در صفحه میانی به بخش

افزارها به هنگام باال در سمت چپ نشون میده که کدوم نرم Enabled شما نمایش داده بشه. ستون
 Disable سازی، باید بعد از انتخاب از لیست روی دکمهوز اجرا میشن و برای غیرفعالاومدن ویند
 .کلیک کنید

 

 

افزارنرم  CCleaner ده، به برای اعمال تغییرات، پیام ریست کردن سیستم رو به شما نمایش نمی
 .همین دلیل خودتون یادتون باشه که این کار رو انجام بدین
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 حرف آخر

افزارهای استارت اپ که خود به خود موقع مراحل باال رو انجام داده باشین، دیگه از شر نرماگه تمام 
ران توی این کنن راحت میشین. نتتون رو کند میباال اومدن ویندوز اجرا میشن و سرعت سیستم

رو که باعث آزارتون میشه ویندوز شما  دریه مشکل کوچک  حتی شده مقاله سعی کرده که بتونه
 .طرف کنهبر

 
 
 
 


