ده ﺗﺮﻓﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وﯾﻨﺪوز 10

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و اﻟﺒﺘﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از وﯾﻨﺪوز  7ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز 10
ﺑﻪ روز ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10روی
آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ده ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آنﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ وﯾﻨﺪوز  10ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﻓﮑﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ در راﺑﻂ ﺑﺼﺮی وﯾﻨﺪوز از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ راﯾﮕﺎن و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ وﯾﻨﺪوز  10را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب آنﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯽ
ﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺮوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 -1ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺧﻮد آنﻫﺎ
روی اﯾﻦ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود  20ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از دﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ :روی ﮐﻠﯿﺪ  Startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺟﻮد دارد؛ ﺳﭙﺲ
در ﺑﺨﺶ  All appsدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻻزم ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Uninstallرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  uninstallﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻟﻮﮔﻮی  Startﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و Programs and
 Featuresرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ  Programsرا در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Cortana Askدر ﮐﻨﺎر
ﮐﻠﯿﺪ  Startوارد ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﺬف دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ  .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ را ﻧﯿﺰ از وﯾﻨﺪوز ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻨﻬﺎ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دارﯾﻢ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ در وﯾﻨﺪوز ﻧﺼﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Windows Storeﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  Apps & Featuresﺑﺮوﯾﺪ و در ﺑﺨﺶ  Settingsاﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﺳﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ  Control Panelاﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪازه
و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺼﺐ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  RAMرا اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺑﻮت ﺷﺪن وﯾﻨﺪوز و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﯽ ﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Programs and Featuresدر Panel Controlﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  Turn Windows Featuresرا
ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
 PCDecrapiﬁer، Revo Uninstallerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -2ﭘﺮدازشﻫﺎی  Startupرا ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  7ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 MSCONFIGرا در آن اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،در وﯾﻨﺪوز  ) 10و اﻟﺒﺘﻪ وﯾﻨﺪوز  (8ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ راﻫﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ وﯾﻨﺪوز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز Task 10
 Managerﺑﻪ روز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  Task Managerﻓﺸﺮدن ﻫﻢزﻣﺎن ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺪ  Ctrl-Shift-Escاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن
وارد ﺗﺐ  Startupﺷﻮﯾﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ دارای ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺘﻮن  Statusﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎل و ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز
 10واﻗﻌﺎ ً اﯾﻦ ﮐﺎر راﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از  iTunesاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  iTunesHelperﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ
ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 -3ﻫﺎرددﯾﺴﮏ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ

از ﻣﻨﻮی  Startﻋﺒﺎرت  Disk Cleanupرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎی  Disk Cleanupرا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از وﯾﻨﺪوز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ را ﭘﯿﺪا و ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺒﮏ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  ،temporaryﺻﻔﺤﺎت آﻓﻼﯾﻦ وب و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ  Recycle Binﻧﯿﺰ دارای  1.5ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺻﻼ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای  defragmentationﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً در ﺑﺨﺶ  Optimize Drivesاﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی  Cortanaدر ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎرت آن را
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

 -4اﻓﺰودن ﺣﺎﻓﻈﻪ رم اﺿﺎﻓﯽ

ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ،وﯾﻨﺪوز  10آن ﭼﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن رم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز روی آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰودن رم اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اوﻟﺘﺮاﺑﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ داری
ﻣﻘﺪاری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز از ﯾﮏ ﭘﯽ ﺳﯽ روﻣﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎژولﻫﺎی رم را ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -5از ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی  SSDاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی  SSDﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت  SSDﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﮔﺮدد .اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری  SSDﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮت وﯾﻨﺪوز ﺗﺄﺛﯿﺮ
دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  Adobe Photoshop Lightroomدارد .اﮔﺮ از ﯾﮏ
ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺎرد دراﯾﻮ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﯾﮏ
 SSDﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  USB 3ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

 -6ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻧﺘﯽوﯾﺮوس و ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری وﯾﻨﺪوز ﻫﻤﻮاره از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺑﺰار ﺗﻮﮐﺎر
 Windows Defenderﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در
راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

 -7ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Powerﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺣﺎﻟﺖ  Maximum Performanceﻗﺮار دﻫﯿﺪ

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﺑﻪ
آدرس Control Panel / System and Security / Power Optionsﺑﺮوﯾﺪ از آن ﺟﺎ روی ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﯽ در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و  High Performanceرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 -8از  Performance Troubleshooterاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی  Cortanaدر ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺪ  Startﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ  troubleshootingو ﺑﻌﺪ در ﺑﺨﺶ System
 and Securityﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  Check for performance issuesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ  Runرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻠﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮی دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  System Maintenanceﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -9ﻇﺎﻫﺮ وﯾﻨﺪوز را در ﭘﻨﺠﺮه  Performance Optionsﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺒﺎرت  adjust appearanceدر  Cortanaاﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ رادﯾﻮﯾﯽ  Adjust for best performanceﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ.

 Search Indexing-10را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ Search Indexing ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﮔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮیﻫﺎی زﯾﺎدی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﭘﻨﺠﺮه Control
 Panelﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Indexing Optionsﺑﺮوﯾﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺒﺎرت  indexدر ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮی Cortana
در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺪ  Startوارد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻮﯾﺪ( ﺳﭙﺲ روی  Modifyﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
 Search Indexingدر آنﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮای آن ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ ً آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی  Computerدر ﻣﻨﻮی  Startو ﯾﺎ دﺳﮑﺘﺎپ ﮐﻠﯿﮏ
راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ  Manageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ  Servicesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ  Applicationsو ﺳﭙﺲ
 .Servicesﺣﺎل  Windows Searchرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و روی آن دو ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل در ﭘﻨﺠﺮه  Propertiesﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﻮع  Startupﻓﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  Manualﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ  Disabledﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Automatic (Delayed Start) startup typeﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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