
 کامپیوتز ونچند راه بزای باال بزدن سزعت بوت و ضات دا

اًجاهذ؟ خة ها ایٌجایین کَ تگْیین صیاد  عشػت تاال آهذى عیغتوتاى خیلی پاییي آهذٍ اعت؟ خاهْػ کشدى آى تیؾتش اص حذ هؼوْل تَ طْل هی
ُای  ای چْى تشصّسعاًی وا کوک کٌٌذ. دس همالَ صیش تا ساُِای عادٍتْاًٌذ تَ ؽ ای ّجْد داسًذ کَ هی ػقثاًی ًثاؽیذ، ساُِای خیلی عادٍ

ؽْیذ کَ دس عشػت تْت ؽذى ّ خاهْػ ؽذى عیغتوتاى  عخت افضاسی، اعتفادٍ اص اتضاس سایگاى ّ سّؽِای عادٍ هْجْد دس ّیٌذّص آؽٌا هی
 هْثشًذ.

 SSDاستفاده اس

 

ُا تَ طْس لاتل تْجِی ؽاُذ افضایؼ عشػت خْاًذى ّ SSDاعت. دس  SSDُا ّ الثتَ گشاًتشیي آًِا اعتفادٍ اص یک دسایْ  تشیي ساٍ یکی اص عادٍ
ؽْد  ت ؽذٍ ّ تاػث هیالؼادٍ تاال تاػث افضایؼ عشػت تْ ًْؽتي ًغثت تَ دسایُْای هغٌاطیغی هؼوْل ُغتین. عشػت دعتشعی فْق

 تشی تَ هتاتغ هْسد ًیاصػ دعتشعی داؽتَ تاؽذ. عیغتوتاى دس صهاى کْتاٍ

 تاثیش: تغیاس صیاد ّ الثتَ خیلی ُن گشاى

 استفاده اس رم بیطتز

 

َ تاػث تاال سفتي عشػت تْت ّ دیگش  ٍ اص سم تیؾتش اعت. سم تیؾتش  چیضُای عیغتوتاى هییکی دیگش اص آپگشیذُای عخت افضاسی ک ؽْد، اعتفاد
 ؽْد. یؼٌی هٌاتغ تیؾتشی تشای عیغتن جِت دعتشعی کَ ُویي لضیَ تاػث تیؾتش ؽذى کاسایی ّ تاال سفتي عشػت تْت هی

 سّد. ُا تیؾتش تاؽذ کاسایی تاالتش هی تاثیش: هتْعظ، اها خة ُش چَ تؼذاد سم

 ضوند کو ىنگام بوت ضدن سیستم با آن ىمزاه میىایی  کاىص دادن بزنامو
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ّ تاال هی صهاى  ٍ ٍ ؽذ َ تا آى ُوشا َ ُغتٌذ ک تْاًٌذ آًِایی تاؽٌذ کَ دس عیغتوتاى ًقة  ُا هی آیٌذ. ایي تشًاهَ تْت ؽذى عیغتن تؼذادی تشًاه
اص سا دس تاس جغتجْ تایپ کٌیذ.  msconfigُا ّ تاال تشدى عشػت تْت تَ هٌْی اعتاست تشّیذ ّ کلوَ  ایذ. تشای کاُؼ دادى تؼذاد ایي تشًاهَ کشدٍ

خْاُیذ ٌُگام تاال آهذى عیغتن آًِا ُن لْد ؽًْذ تشداسیذ. تْجَ داؽتَ  ُایی سا کَ ًوی سفتَ ّ تیک تشًاهَ Startupپٌجشٍ تاص ؽذٍ تش سّی تة 
اص  ُا هثل اًتی ّیشّط تایذ صهاى تْت ؽذى عیغتن تاؽٌذ. ًکتَ دیگشی کَ تایذ تَ آى تْجَ کٌیذ ایي اعت کَ پیؼ تاؽیذ کَ تشخی اص تشًاهَ

 ُا حتوا اص ًْع آًِا هطویي ؽْیذ ّ ًام آًِا سا تا دلت تخْاًیذ. تشداؽتي تیک تشًاهَ

 ؽًْذ. ُایی داسد کَ ٌُگام تْت ُوشاٍ عیغتن ؽوا هی تاثیش: هتغیش، تغتگی تَ تؼذاد تشًاهَ

 ىای غیز السم ویندوس حذف سزویس 

 

کٌذ. تغیاسی اص اص ایي عشّیغِا جض الضاهات کاسی ّیٌذّص ُغتٌذ ّ ًثایذ افال  ّیٌذّص صهاى تْت ؽذى تؼذاد صیادی عشّیظ هختلف سا لْد هی
 َ َ ًام  آًِایی سا کَ ًیاص ًیغت هیعوتؾاى ُن تشّیذ. الثت هتْلف کشد. تَ هٌْی اعتاست تشّیذ ّ ایي ػثاست سا  Service.mscتْاى اص طشیك اتضاسی ت

تْاًیذ هتْلف کٌیذ؟ خة ایي سّػ تمشیثا کوی دؽْاس ّ الثتَ خطشًاک اعت. تِتش اعت پیؼ اص  دس ًْاس جغتجْ تایپ کٌیذ. حاال کذاهیک سا هی
 ّیغِا تشای تْلف، اص عایتِای ایٌتشًتی کوک تگیشیذ.اًتخاب ُش یک اص عش
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 تْاًذ هْجة عکتَ للثی ُن ؽْد. تاثیش: کن تا هتْعظ، ایي سّػ هی

 BIOSىای  ایجاد تغییز در اولویت

ّ فلؼ سا ای ُغتٌذ کَ اّل دسایُْا  تَ گًَْ BIOSاعت. تغیاسی اص تٌظیوات  BIOSُای  یکی اص ساُِای کوتش کشدى صهاى تْت، تشسعی اّلْیت
تْاًیذ  اًجاهذ، هی کٌٌذ. تشای اص تیي تشدى ایي تشسعی کَ چٌذ ثاًیَ تَ طْل هی تشای ّجْد دیغک تْت، تک آپ یا دیگش اتضاس تْت ؽذًی چک هی

 اّلْیت سا تش سّی دسایُْای عیغتوی خْد لشاس دُیذ.

 یاتذ. ای افضایؼ هی تاثیش: هتْعظ، عشػت تْت چٌذ ثاًیَ

 یکپارچو ساسی دیسک

 

ؽْد کَ  اًذ. ایي ػذم یکپاسچَ تْدى تاػث هی ؽْد کَ تخؾِای فایلِا دس عکتْسُای هختلف پخؼ ؽذٍ یکپاسچَ عاصی صهاًی اًجام هی
آًِا تا عشػت کوتشی فْست پزیشد. پظ اص یکپاسچَ عاصی تغتَ تَ دسجَ پخؼ تْدى فایلِل، تفاّت ایجاد  دعتشعی تَ ایي فایلِا صهاى خْاًذى

تْاًذ کاسایی خْاًذى ّ ًْؽتي اص ّ تش ُاسد دسایْتاى سا استما دُذ ّ  تْاًذ تغیاس صیاد ّ یا خیلی ًاهحغْط تاؽذ، اها اًجام هٌظن ایٌکاس هی ؽذٍ هی
 خیلی کن افضایؼ دُذ.دس پی آى عشػت تْت سا حتی 

 تاثیش: کن، اها هْثش تشای عیغتن ّ عشػت تْت

ّ خْاًذًی کَ دس طْل یکپاسچَ عاصی اتفاق هی SSDتْجَ: اگش دسایْ ؽوا اص ًْع  افتذ، اص ػوش دسایْ  اعت، ایي کاس سا اًجام ًذُیذ. ػولیات ًْؽتي 
 کاُذ. ؽوا هی
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 باال بزدن سزعت خاموش ضدن

 تغییز در رجیستزی

 

َ صد، عیغتن سجیغتشی اعت. تا چٌذ تغییش اًذک دس ایي هکاى هیتْاى د تشیي هکاًِایی کَ هی یکی اص خطشًاک تْاى دس افضایؼ عشػت  س آى پشع
 تْت هْثش تْد. فمظ حتوا تْجَ داؽتَ تاؽیذ کَ پیؼ اص اًجام ُش تغییشی اص سجیغتشی خْد تک آپ تگیشیذ کَ دس فْست اؽتثاٍ، عکتَ ًکٌیذ.

سا دس ًْاس جغتجْ تایپ کٌیذ. پظ اص تاص ؽذى پٌجشٍ هْسد ًظش تَ  regeditاص کٌیذ. عپظ تشای سعیذى تَ ایي پٌجشٍ، هٌْی اعتاست خْد سا ت
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control تشّیذ ّ دًثال هتغیشی تا ًام .WaitToKillServiceTimeout  تاؽیذ. همذاس

تْاًیذ تا  کٌذ. هی ذاس صهاًی اعت کَ ّیٌذّص پیؼ اص خاهْػ ؽذى عیغتن فثش هی) ثاًیَ( اعت. ایي هم00یا  00111پیؾفشك ایي هتغیش احتواال 
تاؽذ. الثتَ ایٌکاس ُویؾَ ُن تَ ًفؼواى  01111تا  0111تْاًذ تیي  کٌیذ هی تغییش ایي ػذد ایي همذاس صهاى سا تغییش دُیذ. ػذدی کَ اًتخاب هی

َ سّی عیغتن تا ُا پیؼ اص تغتَ ؽذى تشای رخیشٍ  ص اعت تا فؾشدى گضیٌَ ؽات داّى صهاًی کَ تشًاهًَخْاُذ تْد. صهاًی کَ تؼذاد صیادی تشًاه
 کٌذ. ؽْد ّ ایي کاس گِکذاسی ُن اّضاع سا تشایواى لاساػ هیشیؼ هی کشدًذ کن هی ُا اعتفادٍ هی دادٍ

Control \HKEY_CURRENT_USERاعت. تَ  WaitToKillAppTimeouتْاى دس ایي لغوت اًجام داد، ایجاد یا تغییش دس همذاس  کاس دیگشی کَ هی
Panel\Desktop  دُذ کَ ّیٌذّص  تگزاسیذ. ایي همذاس صهاًی سا ًؾاى هی 0111تشّیذ ّ اگش ایي هْسد ّجْد ًذاؽت ایجادػ کٌیذ ّ همذاسػ سا تش سّی

اًجام دُیذ. اگش ّجْد ًذاؽت تغاصیذػ ّ  AutoEndTasksای تَ ًام  دُذ. .ُویي کاس سا تا گضیٌَ ُا تَ آًِا هِلت هی سی تشًاهَپیؼ اص تغتي اجثا
ـ  0همذاس  َ اص ًاهؼ ُن هؾخ اعت تَ فْست خْدکاس دس فْست پاعخگْ ًثْدى کاستش تَ دسخْاعت سا تَ آى اختقاؿ دُیذ. ایي ّیژگی ُواًطْس ک

 دُذ. ُا، ایي کاس سا اًجام هی تغتي اجثاسی تشًاهَ

 تاثیش: هتْعظ

 ایجاد یک میانبز سزیع بزای ضات داون
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تغاصیذ. ایي هیاًثش تَ طْس خْدکاس تَ فایل اجشایی  s –t 00 –f  shutdown.exe–سّی دعکتاپ خْد ساعت کلیک کٌیذ ّ یک هیاًثش تا ًام 
Shutdown  ّیٌذّص ّفل هی ْ ّ ٌُگام کلیک تش سّی آى ایي فایل سا تا تٌظیوات خاهْػ ؽذى) دس دسای ( ّ تذّى t 00-دس ؽواسػ هؼکْط )( s-ؽْد 

کٌذ. کلیک تش سّی هیاًثش تؾکیل ؽذٍ ایي ؽات داّى عفاسؽی، تاػث خاهْػ ؽذى  ( اجشا هیf-ُا ) دسخْاعت اص کاستش تَ تغتي اجثاسی تشًاهَ
 ت سُا ًکٌیذ.ؽْد. فمظ حتوا تْجَ داؽتَ تاؽیذ کَ ایي هیاًثش سا دم دع ایذ هی عیغتوتاى تَ آى گًَْ کَ دس سجیغتشی خْاعتَ

 

  ۲۰۳۱اسفند,  ۳۰ :دس تاسیخ سارا صزیحی :ًْؽتَ ؽذٍ تْعظ
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