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ران مجله نت  
 

 یستمس یرفع مشکل کند
استفاده  یلبه دل

از هارد  یصددرصد
 یسکد

شما از  یستماومده که س یششما هم پ یحتما برا
از  یبرخوردار باشه اما در بعض یافزار قابل قبولسخت

 ینو مدام به ا یدمواجه بش یدیشد یمواقع با کند
قطعات  ینبا ا یستمیس یدکه چرا با یدموضع فکر کن

 یلیدال ترینیجاز را یکیکنه.  یتکند بشه و شما رو اذ
 Taskکه در  ی. زماننهاردها هست یستمس یکند

manager استفاده از  یزانمHard disk  به حداکثر
 یارشما به شکل بس یستمسرعت س رسه،یم

مقاله قصد  ین. دراکنهیم یداکاهش پ یریگچشم
رو  یسکاز هارد د یاستفاده صددرصدتا مشکل  یمدار 

 .یمکن یباهم بررس

https://netran.net/mag/fix-100-use-of-hard-disk/?preview=true&_thumbnail_id=66773


یسکاز هارد د یاستفاده صددرصد یلبه دل یستمس یرفع مشکل کند  
 

 

2 

 

برخوردار باشه اما در  یافزار قابل قبولشما از سخت یستماومده که س یششما هم پ یحتما برا
 یستمیس یدکه چرا با یدموضع فکر کن ینو مدام به ا یدمواجه بش یدیشد یاز مواقع با کند یبعض
. نهاردها هست یستمس یکند یلیدال ترینیجاز را یکیکنه.  یتقطعات کند بشه و شما رو اذ ینبا ا
شما  یستمسرعت س رسه،یبه حداکثر م Hard diskاستفاده از  یزانم Task managerکه در  یزمان

استفاده تا مشکل  یممقاله قصد دار  ین. دراکنهیم یداکاهش پ یریگچشم یاربه شکل بس
 .یمکن یرو باهم بررس یسکاز هارد د یصددرصد

درصدی از هارد  100چجوی بفهمیم کاهش سرعت کامپیوتر به علت استفاده 
 دیسکه؟

 ینا یاکه آ یمبدون یدداشته باشه، اول با یاریبس یلشما ممکنه دال یستمو س یندوزکند شدن و
 یدنه. ابتدا با فشردن سه کل یاهست  یسکاز هارد د یدرصد 100کاهش سرعت مربوط به استفاده 

Alt + Ctrl + Delete  واردTask Manager یدبش یوترکامپ. 

 1شماره 

و راست  یدقرار بد یندوزو یینیموس خودتون رو در نوار پا تونیدیم یجرورود به تسک من یبرا
 .یدکنرو انتخاب  Task manager ینهباز شده گز  یستدر ل ید،کن یککل
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 یزانم تونیدیتب پنجره( م)  Processes، شما در پنجره task managerبعد از وارد شدن به قسمت 
 یزانکه شما م یهکاف ی. در قسمت بعدیدرو مشاهده کن یوترمختلف کامپ یهااستفاده از قسمت

 .یدرو مشاهده کن Disk ینهاستفاده از گز 

 2شماره 

 80عدد از  ینداره؛ اما اگه ا اییگهشما علت د یستمس یتر بود، کنددرصد کم 80عدد از  یناگه ا
. در ادامه با مجله یسکههاردد ازحدیششما مربوط به استفاده ب یستمس یبود، کند تریشدرصد ب

 .یمکن یعدد رو با هم بررس ینگذار در کاهش ا یرتا موارد تاث یدنت ران همراه باش

 شه سرعت کم سیستم که ناشی از هار دیسکه رو درست کرد؟چطوری می

مختلف  هاییستمکرد، چراکه در س یشنهادحل رو پراه یک یقطور دقبه شهیمشکل نم ینرفع ا یبرا
 یدمشکل، با ینحل ا یشما برا یجه. درنتیادم یشپ یمشکل با توجه به اتفاقات مختلف ینا

از هارد  یدرصد 100تا مشکل استفاده  یدمرحله انجام بدبهرو مرحله یرذکر شده در ز  یهاروش
 بره. ینشما از ب یسک براید

 وجوگر ویندوزغیرفعال کردن جست .1

 یترو به وجود آورده، قابل ییکاربران دردسرها یبرا 10 یندوزکه در و یاز مشکالت یکی
گ عمل کرده و باعث استفاده به با یهشب 10 یندوزدر و یتقابل ین. ایندوزهوجوگر وجست
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ها هم نسخه یردر سا ینهگز  ینکردن ا یرفعال. غشهیم یوترکامپ یسکاز هارد د یصددرصد
 حل وجود داره:دو راه ینهگز  ینکردن ا یرفعالغ ی. براهممکنه به شما کمک کن

 حل اولراه

، شما باید  CMDرو تایپ کنید. بعد از وارد شدن به محیط CMD منو ویندوز رو باز کرده و عبارت
  .وجوگر غیرفعال بشهصورت کد، دستورات موردنظر رو به سیستم اعمال کرده تا جستبه

 .موردنظر غیرفعال بشهوارد کنید تا گزینه  (net.exe stop “Windows search”) عبارت cmd داخل

 

 3شماره 

 

 حل دومراه

 :یدرو مطالعه کن یرز  ییهامقاله یدبدون CMD راجع به تریشب یددار  یلاگر تما
 آن )بخش اول( یو کاربردها CMD یطبا مح ییآشنا
 آن )بخش دوم( یو کاربردها CMD یطبا مح ییآشنا
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 شما باز بشه. داخل کادر صفحه باز شده، عبارت یبرا Runتا صفحه  یدرو فشار بد Win+R یدکل
Services.msc)) یدرو وارد کرده و کل Enter یدرو بزن. 

 4شماره 

 Windows Searchتا وارد قسمت یدرو انتخاب کن Windows Search ینهدر صفحه باز شده گز 
Properties ینهکه گز  یه. در قسمت آخر کافیدبش Startup type ینهگز  یرو رو disabled یدقرار بد. 
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 5شماره 

Ok یدکن استارتیرو ر  یوتربشه و کامپ یرهذخ ییراتتا تغ یدرو بزن. 

 ویروسیکردن آنت یبررس .2

ویروس در هر کامپیوتری یک امر ضروریه که تحت هر شرایطی کاربران به اون نیاز دارن. وجود آنتی
هایی که دارن، اقدام به اسکن و آپدیت کردن ها با توجه به دسترسیدر برخی موارد انتی ویروس

رگیر شده و درنتیجه شما با مشکل ها ممکنه که تمام ظرفیت هارد دکنن. باتوجه به این فعالیتمی
ویروس درصدی از هارد دیسک مواجه بشید. در این شرایط شما باید ابتدا توسط آنتی 100استفاده 

دیدگی هایی که موجب آسیبها و فایلکل درایوها رو اسکن کنید تا در صورت وجود بدافزار، )برنامه
هر شرایطی، هنگام اسکن کردن درایوها به  ها رو از بین ببرید. اگه تحتشن( اونبه سیستم می

 10غیرفعال کردن آنتی ویروس ویندوز  یویروس رو غیرفعال کنید )مقالهمشکلی برخورد نکردید، آنتی

https://netran.net/mag/deactive-antivirus/
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 رومیزان درگیری هارددیسک  gertask mana تونه بهتون کمک کنه( و مجدد از طریقمی + ویدیو
 .مشاهده کنید

 6شماره 
 

 
 

 Drive (C)در  Check ینهاستفاده از گز  .3
 ینهاستفاده از گز  یسک،از هارد د یبرطرف کردن استفاده صددرصد یها برااز روش یگهد یکی

Check کار ابتدا وارد  ینانجام ا یهست. براMy computer یودرا یشده و رو C یکراست کل 
 .یدبش یتا وارد صفحه بعد یدرو انتخاب کن Properties ینهباز شده گز  یست. در لیدکن
 

 .یدها رو امتحان کنروش یرمشاهده نشد، سا ییریتغ یچه کهیدرصورت

https://netran.net/mag/deactive-antivirus/
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 7شماره 
 ینه. در قسمت آخر گز یدکن یکچپ کل Check ینهگز  یشده و رو Toolsقسمت وارد بخش  یندر ا

Scan Drive اسکن کردن شروع بشه. یندرو انتخاب کرده تا فرا 

 8شماره 
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 مرورگرها یراستفاده از سا .4

باعث افزارهای در حال اجرا بر روی سیستم هستن که ممکنه ترین نرممرورگرها یکی از سنگین
هایی )به علت درصدی از هارد دیسک بشن. یکی از این مرورگرها که کاربران نارضایتی 100استفاده 

هست. اگه شما هم از گوگل  Google Chrome بروز مشکالت این چنینی( راجب اون داشتن، مرورگر
 Microsoft) کنید، بهتره که سایر مرورگرها نظیر فایرفاکس و مایکروسافت اجکروم استفاده می

) Edge ن مرورگرهای اینترنت )گوگل بهتری یرو جایگزین کروم کنید. برای انتخاب مرورگر، مقاله
 .تونه کمکتون کنهمی کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج و اینترنت اکسپلورر(

 9شماره 

 

 .یهشدن هم الزام یبوتبشه، ر  یسککامل هاردد یربه تعم یازن کهیدرصورت

هارد رو  یریدرگ یزانمجددا م یجرتسک من یقاز طر  ید،کردن مرورگر جد یگزینبعد از جا
 .یدرو تست کن شنیکه در ادامه ذکر م یموارد یرسا ییر،تغ مشاهده کرده و درصورت عدم

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/
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 Steamکردن  یبررس .5

صب ن یستمس یبر رو هایانواع باز  یاجرا یبرا یدهست، با یمگ یایکه مربوط به دن Steamافزار نرم
هارد  از یدرصد 100باعث استفاده  یجهموارد دچار مشکل شده و درنت یافزار در برخنرم ینبشه. ا

 .بدیدنجام ارو  یرحتما مراحل ز  کنید،یافزار استفاده منرم ین. اگه شما از اشهیم یسکد
(. در قسمت یدخارج بش task manager یق)بهتره از طر  یدصورت کامل خارج بشابتدا از برنامه به

 شما باز بشه. یبرا Runتا قسمت  یدرو فشار بد Win+R یدهایکل یبعد
 

 10شماره 
 OK ینهرو داخل کادر باال وارد کرده و گز ( steam://flushconfigعبارت ) یدشما با یدر مرحله بعد

 یککل Ok یرو یاد،درم یشبراش شما به نما یرز  یرمشابه تصو یا. در ادامه صفحهیدخاب کنرو انت
 .یدکن
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 11شماره 
 

 SATA یوهایکردن درا یروزرسانبه .6
اشاره کرد.  SATA یوهاینبودن درا یتبه آپد شهیم یسک،درصد هارد د 100شدن  یراز عوامل درگ

کردن  Update ی. برایداقدام کن یوهادرا ینکردن ا یروزرسانبه یبرا یدشما با یلدل ینبه هم
Driveور یعساده و سر  یارراه بس یکشما  یما برا ینجاوجود داره اما در ا یگوناگون یهاراه ها 
 .دیمیم یحتوض

 .یدوارد کن Runداخل کادر پنجره رو  devmgmt.mscرو فشار داده و عبارت  Win+R یدهایابتدا کل

اطالعات  یو تمام یادبه وجود نم یمشما در است یبازها یبرا یمشکل یچمورد، ه ینبا انجام ا
 .مونهیم یشده باق یرهصورت ذخشما به
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 12شماره 
 راحتیبه اون طریق از که شهمی باز شما برای Windows device manager پنجره بعدی قسمت در
 کلیک راست درایوها تکبهتک روی باید شما بعدی قدم در. کنیدمی پیدا دسترسی درایوها تمامیبه

 به گزینه دو شما برای بعد، قسمت در. کنید انتخاب Update Driver Software گزینه و کرده
 .درمیاد نمایش

 در شما که معنیه این به( Search automatically for updated driver software) اول گزینه
 .کنید دریافت رو هاروزرسانیبه تونیدمی باکیفیت، اینترنت به دسترسی صورت

 

دانلود  یبرا یخوب ینترنتانتخاب بشه که شما از ا یدبا یدر صورت ((DriverPack Solution دوم ینهگز 
 .یستیدبرخوردار ن

 

 تریشخه موجود، معموال بنس ینبر آخر چراکه عالوه یداستفاده کن ینهگز  ینبهتره که شما از ا
 .ندارن یاررو در اخت DriverPack Solution افراد

 DriverPack یزیکینسخه ف یادانلود شده  یوردرا یلفا یدبا یدرو انتخاب کن ینهگز  یناگه شما ا
Solution  رو از قسمتBrowse یدانتخاب کن. 
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 13شماره 

 Virtual Memory ینهکردن گز  یرفعالغ .7
Virtual Memory موارد که  یو رمه. در برخ یسکهارد د یناز اشتراک ب یبیترک ی،حافظه مجاز  یا

خودش  یاز فضا یصورت مکمل رم عمل کرده و مقدار به یسکنداره، حافظه هاردد یرم حافظه کاف
صورت خودکار بعد از آزاد شدن شده، به یردرگ یفضا ین. اکنهیم یراطالعات درگ یرهذخ یرو برا
 یناگه هارد شما در ا ینب ین. دراشهیو اطالعات به حافظه رم منتقل م شدهیرم، مجددا خال فضای

 یبرا یجهبشه. درنت یسکاز هارد د یموجب استفاده صددرصد باشه، ممکنه یمسه یحافظه مجاز 
 .یدحافظه رو مجددا انجام بد ینا یماتتنظ یدشما با ی،فعل یتبهبود وضع

شما  یبرا system screenتا پنجره  یدزمان فشار بدرو هم Win+Pause Break یددو کل یدابتدا با
 باز بشه.
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 14شماره 
 ینهگز  Advanceکرده و از داخل پنجره  یکچپ کل advance settings ینهگز  یرو یدر قدم بعد

settings  رو در داخل بخشperformance یدانتخاب کن. 

 15شماره 
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انتخاب  Change ینهگز  Virtual memoryو از قسمت  یدبش Advanceوارد پنجره  یدر مرحله بعد
 Automatically ینهگز  یکت یدکه با شهیباز م یدیشما صفحه جد یبرا ی. در قدم بعدیدکن

manage paging file size for all drives یدکن یرفعالرو غ. 

 16شماره 
 یرو رو یوبشه. درا یرهطور کامل ذخبه یماتتا تنظ یدمربوطه رو پر کن یکادرها یدبا یدر قسمت بعد

 زنیمیرو م Custom ینهگز  یک. حاال تدیمی( قرار مگیره یمورداستفاده قرار م C یومعموال درا) C  یودرا
مقدار ممکن که  ینتر . به کمکنیمیاون رو مشخص م یزانم ینتر یشو ب یزانم ینتر و اندازه کم

 1.5که  دیمیقرار م یعدد یمقدار رو ترینیشو ب یمندار  یکار  شهیم یینتع فرضیشصورت پبه
از  تریشب یزانم ینا یدهست نبا 2 یوترمثال اگه رم کامپ یهست. )برا یوترمونرم کامپ یزانبرابر م
 باشه(. یتمگابا 3000

 

 .یدوارد کن یتصورت مگابابه یدعددها رو با ینکه ا یدتوجه داشته باش
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 بشه. یرهذخ یدجد یماتتا تنظ یدکن یکچپ کل OK ینهگز  یدر انتها رو

فشار  Win+R یدهای. ابتدا کلید( رو هم پاک کنیموقت)  Temporary هاییلفا یدکار شما با ینبعد ازا
 .یدوارد کن temp، عبارت Runو در داخل کادر پنجره  یدبد

 17شماره 

 یقها رو از طر اون یتمام یدکه با شهیشما باز م یبرا یموقت هاییلکار صفحه فا ینبا انجام ا
 .یدها رو حذف کناون Delete ینهگز  یقعالمت زده و از طر  Ctrl+A بریانم

 یوترکردن کامپ استارتیر  .8
 

 یدندار  کارهیمهکه پروژه ن ی. شما زمانیستمهکردن س Restartحل موجود، راه ترینیعو سر  ینتر ساده
. یدروش رو امتحان کن ینا تونیدیدر حال اجرا نباشه، م یو برنامه خاص یلکه فا یزمان یاو 
باشه، چراکه با  یدمف یارحل ساده و بسراه یه تونهیهمه مشکالت م یکردن برا استارتیر 
. با کننیاز نو شروع به پردازش م یستم،قطعات و اطالعات موجود در س یکردن تمام استارتیر 
 شما حل بشه. یبرا یسکاز هارد د یدرصد یفاده صددرصدکار ممکنه مشکل است ینا
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 18شماره 

 
 
 و تلگرام یپاسکا یتفعال ی. بررس9

 یخودشون، ممکنه باعث استفاده صددرصد یوتریو تلگرام در نسخه کامپ یپاسکا یمجاز  یهاشبکه
طور کامل خارج ها بهبهتره از اون کنید،یافزار استفاده نمدو نرم ینبشن. اگه شما از ا یسکاز هارد د

 یرممکنه سا افزار،دو نرم ینعالوه بر ا (یآپاستارت یهاقسمت برنامه یا یجرتسک من یق. )از طر یدبش
 برنامه و یادیشما بشن، چراکه باز بودن تعداد ز  یستمس یاختالل بررو ینها هم موجب ابرنامه
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بهتره که شما عالوه بر  یجه. درنتکنهیم یررو درگ یسکاز هاردد یافزار بدون استفاده، قطعا درصدنرم
 .یدهم خارج بش یضافا یهابرنامه یراز سا یپ،تلگرام و اسکا

 19 شماره

 حرف آخر

 یلممکنه دال یوترو کامپ یندوزو یکند یم،موضوع اشاره کرد ینمبحث به ا یداطور که در ابتهمون
 100به علت استفاده  یوترکامپ یکند یاکه آ یممقاله متوجه شد ینداشته باشه. در ا یادیز  یاربس

 هاییحلو راه  یمکرد یرو باهم بررس یمختلف یهانه. در ادامه روش یاهست  یسکاز هارد د یدرصد
 شنیاغلب کاربران با انجام مراحل باال، موفق م یطورکل. بهیمداد یشنهادرفع مشکل به شما پ یرو برا

 ینهزم یناز افراد هم در ا یرو کاهش بدن اما ممکنه برخ یسکهارد د ازحدیشکه اختالل استفاده ب
حل  یبرا هست که یکاربر  هر یاتفاقات ممکن برا یناز بدتر  یکیواقعا  یوترکامپ یموفق نباشن. کند

 ینهزم ینگذار در ا یرموارد تاث یشد تمام یمقاله سع ین. در ازننیم یاون کاربران دست به هر کار 
مشکل  ینا اییگهها از راه دروش یناز شما عالوه بر ا یاما ممکنه برخ یره،شما در دسترس قرار بگ یبرا

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

 کند یا قدیمی )بخش اول( PC راه کارهایی برای افزایش سرعت لپ تاپ و
 

https://netran.net/mag/speed-up-system/
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/
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حتما در بخش  یدرو مدنظر دار  یروش موثر  گها خوامی. پس از شما دوستان میدرو حل کرده باش
کاربران هم بتونن از تجربه شما استفاده کنن. در آخر ممنونم که تا  یهتا بق یدنظرات، اونو کامنت کن

باشه و  یدمف یزانشما عز  یمقاله برا ینا یدوارمام ید،مبحث با مجله نت ران همراه بود ینا یانتها
 از مشکالت شما رو برطرف کنه. یاذره

 


