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  نكته مهم براي باال بردن سرعت كامپيوتر١٠

 

رتباً كمتر و كمتر مي شود، در نظر بگيريد كه سرعت كامپيوتر شما م

برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن الزم دارند و 

اتصال . زمان وارد شدن به يك سايت در اينترنت، بسيار طوالني مي شود

به شبكه اينترنت، هميشه مقصر و علت اصلي در پايين آمدن سرعت 

تعداد . آن استكامپيوتر نيست، بلكه خود كامپيوتر، مهمترين علت 

برنامه ها، فايل هاي قديمي و حتي تنظيمات اشتباه، از داليل كم شدن 

 نكته مهم ذيل به كامپيوتر شما سرعت مي ١٠. سرعت كامپيوتر هستند

 بخشد 
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  !استارت سريع

 

 در كامپيوتر درست انجام نشود، كامپيوتر در Shutdownاگر عمل 

 از لحاظ داشتن خطا يا اشتباه چك كند، استارت بعدي، براي اينكه هارد را

 استارت مي شود كه مستلزم صرف زماني طوالني Scandiskبا برنامه 

 جلوگيري كنيد، به ترتيب زير Scandiskبراي اينكه از اجرا شدن . است

 : عمل كنيد

 را msconfig كليك كرده و بعد دستور Runاز منوي استارت بر روي 

 را باز كنيد system configuration programsسپس قسمت . اجرا كنيد

 Scandisk“  كليك كنيد و سپس فرمان Register، generalو در قسمت 

after error by shutdown disabled “ در آخر، همه . را فعال كنيد

 .  ببنديد و ويندوز را دوباره استارت كنيدokپنچره ها را با دستور 

 

 

  باال آمدن سيستماز كار انداختن پخش آهنگ هنگام 
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اگر كامپيوتر شما هنگام باال آمدن سيستم، آهنگ پخش مي كند، در 

صورتي كه آن را از كار بيندازيد، كامپيوتر سرعت بيشتري خواهد 

، Start/Settings/Control Panelبراي اين كار، به ترتيب از . داشت

ه اي پس از آن، پنچر.  را انتخاب كنيدSounds and Multimediaقسمت 

در آنجا مشخص شده است كه كدام قسمتها به همراه . باز مي شود

قسمتهايي كه با پخش آهنگ همراه هستند، . پخش آهنگ عمل مي كنند

عالمت بلند گويي را در كنار خود دارند بر روي قسمتهايي كه مي 

سپس از منوي . خواهيد پخش آهنگ آنها را غيرفعال كنيد، مارك بزنيد

Nameآن قرار گرفته است، دستور  كه در زير Noneرا انتخاب كنيد  . 

 

 

  لغو دستور اجراي اتوماتيك برنامه ها

 

آيا شما . بسياري از برنامه هاهنگام استارت به طوراتوماتيك اجرامي شوند

واقعاً به همه آنها احتياج داريد؟ براي اينكه از استارت شدن اتوماتيك اين 

 را انتخاب كرده و سپس Runي استارت، برنامه ها جلوگيري كنيد، از منو

 Auto Start“  و بعد Registerاز طريق .  را اجرا كنيدmsconfigدستور 

قادر نخواهيد بود كه برنامه مورد نياز خود را به صورت مجزا انتخاب “ 
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را از جلوي ) ×(يا ضربدر ) P(كنيد، بلكه فقط مي توانيد عالمت تيك 

 . جرا شوند، برداريدبرنامه هايي كه نمي خواهيد ا

 

 

 پاك كردن برنامه ها 

 

براي پاك .  مي كنيدDownloadشما همواره برنامه هايي را از اينترنت 

 استفاده كنيد، كه آن را مي توانيد به Uninstallكردن آنها از برنامه 

 Add/Remove تحت نام Start/Settings/Control Panelترتيب از 

Programsپيدا كنيد  . 

ه اي را كه مي خواهيد پاك كنيد، مارك بزنيد و بعد بر روي آيكون برنام

Add/Removeبدين ترتيب، برنامه به طور كامل از .  كليك كنيد

 كامپيوتر شما پاك مي شود 
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  ايميل هاي قديمي را پاك كنيد

 

عكس، فيلم و فايل ( ايميل هايي كه به خصوص با فايل هاي پيوست شده 

سال شده اند، سرعت و قدرت كامپيوتر را كاهش مي ار) هاي موسيقي 

به همين دليل، تمام ايميل هاي خود را به طور كامل بررسي كنيد . دهند

 . و آنهايي را كه ديگر احتياجي نداريد، پاك كنيد

 

 

Defragmentكردن هارد   

خود اين كار، . ، هارد كامپيوتر خود را مرتب كنيدDefragmentبا دستور 

. رد، ولي در عوض، سرعت كامپيوتر شما را باال خواهد بردزمان مي ب

 Programs/Accessories/Systemبراي اين كار از منوي استارت 

tools/Disk Defragmenterرا كليك كنيد  . 

، كامپيوتر را به حال خود بگذاريد Defragmentپس از شروع عمل : نكته

 . و هيچ كار ديگري با آن انجام ندهيد

 

  .نه را غير فعال كنيدعكس زمي
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اين عكسها با وجود همه جذابيتي كه دارند قدرت و سرعت كامپيوتر را 

براي . بنابراين، بهتر است كه عكس پيش زمينه را برداريد. كم مي كنند

 را Desktop، Propertiesاين كار با كليك راست ماوس بر روي صفحه 

 .  را انتخاب كنيدNone، دستور Backgroundانتخاب كنيد و در قسمت 

 

فايل هاي موقت و آدرس هاي اينترنتي موجود در حافظه موقت 

 را پاك كنيد 

 

 Internet( مثالً Browserدر حالي كه در اينترنت مشغول جستجو هستيد، 

Explorer (كپي سايت هاي بازديد شده را بر روي هارد قرار مي دهد .

 تدريج مقدار زيادي اين كار، عمل جستجو را تسريع مي كند، اما به

بنابراين، بهتر . اطالعات جمع مي شود كه سرعت كامپيوتر را كم مي كند

، از منوي باالي صفحه، Browserدر . است كه اين فايل ها را پاك كنيد

Tools و سپس Internet Options را انتخاب كنيد و آن گاه بر روي 

Delete Files، Delete Cookiesكليك كنيد  . 
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ظرفيت فايل ها و آدرس هاي اينترنتي كه در كامپيوتر كاهش 

 . ذخيره مي شوند

 

پاك كردن هر روز فايل هاي موقت و آدرس هاي اينترنتي ، واقعاً 

 خود را طوري تنظيم Casheشما مي توانيد . اعصاب را خسته مي كند

 . كنيد كه فقط اطالعات كمي را بتوانيد ذخيره كنيد

 را انتخاب Internet Option و سپس Browser، Toolsبراي اين كار در 

در آنجا .  كليك كنيدSettingsدر پنجره باز شده بر روي قسمت . كنيد

 تنظيم ١MB را برابر مقدار Amount of disk space to useقسمت 

 . كنيد

 

 

 

 

 

 

  روزآمد كردن ويندوز
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 ويندوز خود را updateشركت مايكروسافت به طور مرتب نسخه هاي 

در نتيجه، قادر خواهيد بود كه درايوها و . ي كاربرانش ارائه مي دهدبرا

از منوي استارت، .  كنيدDownloadفايل هاي جديد را به صورت رايگان 

با اين كار، ويندوز نصب .  را انتخاب كنيدWindows updateقسمت 

 .  خواهدupdateشده بر روي كامپيوتر شما 

 

 

  مراقب ويروسها باشيد

 

 ويروسها اثر بسيار مخربي بر روي سرعت سيستم شما دارند به بعضي از

بر روي سيستم خود  همين دليل بايد همواره يک آنتي ويروس قوي را

 Updateنصب نمائيد و دقت کنيد داشتن قويترين آنتي ويروس بدون 

به زودي يک ويروس شايع را که اثر . کردن آن عمالُ هيچ ارزشي ندارد

 وي سرعت سيستمها دارد را به شما معرفي مينمائيمبسيارمخربي را بر ر

 

 


