ترفند سریع تر لود شدن زیر منو ها درSTART

حتوا تاکٌَى ترای ضوا پیص آهذُ است کِ احتیاج تِ یک زیر فَلذر از هٌَّای  Startداضتِ تاضیذ ٍ ترای لَد ضذى ایي زیر
فَلذر ّا اًذکی ٍقفِ رٍ هطاّذُ کردُ تاضیي کِ ایي ٍقفِ ٍقتی تِ دفعات ٍ در رٍزّای هتَالی تکرار هی ضَد آزار دٌّذُ
هیطًَذ .در ایي هقالِ ترفٌذی را آهَزش هی دّین کِ تا اجرای آى هی تَاًیذ تا حذٍد زیادی از ضر ایي ٍقفِ ّا خالظ ضذُ ٍ
سرعت کار تا هٌَّا ٍ زیر هٌَّا را افسایص دّیذ.ایي رٍش در ٍیٌذٍزّای اکس پی ٍ ٍیستا ٍ  ۷کارتردی هی تاضذ.

ترای ضرٍع در قسوت  searchهٌَی استارت کلوِ  runرا تایپ کردُ ٍ  enterکٌیذ .در پٌجرُ تاز ضذُ  regedit.exeرا
تایپ کردُ ٍ  okکٌیذ . User account controlرا ّن  yesکٌیذ.

در پٌجرُ تاز ضذُ از تخص سوت چپ پٌجرُ فَلذر ّای زیر را تِ ترتیة تاز کٌیذ.

HKEY_CURRENT_USER
Control Panel
Desktop

حاال اگر از تیي زیر فَلذرّای  Desktopفَلذری تِ ًام ٍ menu Show Delayجَد داضت کِ آى را اًتخاب کٌیذ در غیر
ایي صَرت رٍی فَلذر  Desktopراست کلیک کردُ ٍ از تخص  newقسوت  DWORD (32 bit) valueرا تسازیذ.

تا ایي کار یک  REG_DWORDدر سوت راست پٌجرُ ساختِ هی ضَد کِ اسن پیص فرض آى  new Value 2#است.تر
رٍی آى راست کلیک کردُ ٍ گسیٌِ  modifyرا اًتخاب کٌیذ.

در پٌجرُ تاز ضذُ در قسوت  value dataعذد  ۱۰۰را ٍارد کٌیذ .ایي عذد هیساى تاخیر را تِ هیلی ثاًیِ تیاى هی کٌذ .

عذد  ۱۰۰هعوَال هقذار هٌاسثی است کِ ترای اکثر سیستن ّا ّن اهتحاى ضذُ است .الثتِ هی تَاًیذ تا تغییر آى کٌذی ٍ
تٌذی حرکت تیي هٌَّا را تغییر دّیذ  .ترای افسایص سرعت تایذ ایي عذد را کن کردُ ٍ ترای کٌذ تاز ضذى هٌَّا تایذ عذد را
افسایص دّیذ .در صَرتی کِ عذدی کوتر از  ۵۰را اًتخاب کٌیذ احتواال در حرکت تیي فَلذر ّا دچار هطکل خَاّیذ ضذ.

فناوری اطالعات دانشکده فنی تویسرکان

