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43 הערות  | 1 בנובמבר 2017 מחבר | 

v1.5 חוסם הפעלה פשוט

Simple Run Blocker (SRB) הוא תוכנה חופשית ניידת שנוצרה כדי לפשט את
השימוש בחסימת יישומים. זה יכול להועיל, למשל, כדי למנוע מילדים להשתמש
מציע קלות שימוש 'גרור ושחרר' שלא נמצא ברוב הכלים SRB .בתוכניות מסוימות
כולל SRB .וזה ייחסם אוטומטית SRB האחרים מסוג זה. אתה יכול לגרור הפעלה לחלון
.גם מצב "רשימה לבנה" החוסם את כל ההפעלה למעט היישומים שאושרו במיוחד

(מה חדש (שבת, 2 במרץ 2019

נוסף] - כמה שיפורי קוד] .1
קבוע] - חסימת יישום משפיעה על כל המשתמשים, כולל מנהל] .2
BUG קבוע] - יצוא מינורי - יבוא] .3

חסום את הכל למעט הרשימה שמתחת לביטול הבעיה: הבעיה נוצרה מהפעלת
"חסימה הפעלה פשוטה" מבלי לחלץ אותה תחילה, ואז לבחור "חסום את הכל למעט

אך המשתמשים ממשיכים לעשות ,SRB -הרשימה למטה". זה לא השימוש הנכון ב
זאת. כדי להימנע מכך, העתקנו חוסם הפעלה פשוט לקבצי תכנית ויצרנו קיצור דרך
לשולחן העבודה (רק אם תבחרו באפשרות "חסום הכל למעט הרשימה למטה"). אתה
 :RunBlock.ini יכול לשלוט בזה על ידי עריכת קובץ

CopyToProgramFiles = 1 (ברירת מחדל כמתואר לעיל) 

CopyToProgramFiles = 0 (מבטל את תכונת יצירת קיצור הדרך) 

אם תבחר בתכונות שנייה או שלישית, תיקיית חסימה הפעלה פשוטה וקיצור הדרך
 :תעבור אוטומטית יימחק. אתה יכול לשלוט בזה על ידי שינוי הערכים הבאים

RemoveFromProgramFiles = 1(ברירת מחדל. שימוש כמתואר לעיל) 

RemoveFromProgramFiles = 0 (מבטל את התכונה להסרה אוטומטית)

:אופן השימוש בו

בחר .RunBlock.exe לתיקיה שתבחר, ואז הפעל את ZIP -חלץ את קובץ ה .1
-בתוכניות שברצונך לחסום. אתה יכול להוסיף אותם בקלות על ידי גרירה ושחרור של ה

exe לחלון, או על ידי לחיצה על כפתור "הוסף" (סימן פלוס כחול)

Dns - 2.644.181 מגשר

חוסם העדכונים של חלונות -
439.372

חוסם אפליקציות חומת אש -
328.495

תפריט הקשר קל - 316.551

כלי מיטוב השירות הקל - 253.481

בקרת מגן - 249.140

BlueLife - 199.149 עורך מארחי

ReIcon - 193.408

DNS - 173.404 מלאך

Ratool - 135.885

חוסם קצה - 135.788

Ntfs - 128.800 הגנת כונן של

Qemu - 128.607 אתחול פשוט של

WebCam 115.597 - מופעל

AskAdmin - 114.918

צמצם זיכרון - 101.819

RunAsTool - 90.359

to4 - 88.816מסיר 6

BlueLife KeyFreeze - 82.534

הצג סגנון מחיצת דיסק - 81.602

ממיר רג - 76.766

סיסמאות ברירת מחדל לנתב -
72.492

חוסם הפעלה פשוט - 69.724

צייר תיקיות - 66.314

PowerRun - 57.853

מחליף אותיות כונן - 57.032

מגשר מפתח הרישום - 38.357

פשוט - VHD 36.509 מנהל

New
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(לאחר יצירת הרשימה שלך, לחץ על כפתור "שמור הגדרות" (סימן ביקורת ירוק .2

כדי למחוק תוכנית ברשימה, בחר בה ולחץ על כפתור "מחק" (סימן מינוס אדום), או
לחץ על מקש מחק במקלדת. כדי לבחור את כל הפריטים הרשומים, לחץ על מקש
Shift, (או על חץ למטה) בחר את הפריט הראשון ואז לחץ על מקש "סיום" במקלדת
ולחץ על מחק. זכור להשתמש בכפתור 'שמור הגדרות' כדי לאשר את השינויים שלך.
:קיצורי המקשים הבאים נתמכים גם

Tab = מעבר בין לחצנים
Del = מחק פריטים שנבחרו
Ctrl + a =  בחר את כל הפריטים הרשומים
Ctrl + v =  הוסף פריטי לוח לרשימה
F1 = אודות המסך

מחבר | חוסם אפליקציות חומת אש
(Fab ...

LaMoLa | חוסם אפליקציות חומת
... Fab) אש

בבקשה | חוסם אפליקציות חומת אש
(Fab ...

v1.6 מחבר | תפריט הקשר קל

Thinh | תפריט הקשר קל v1.6

מנקה טמפ - 26.810

Disabler - 26.165 נטו

- Bluetooth מאתר גרסאות
24.840

בנייה מחדש של מטמון אייקון
מעטפת - 24.316

בקרת חלון עליונה - 18.634

Dns Lock - 18.299

זמן עדכון - 17.324

SendTo - 16.525 עורך תפריטים

מזרק מגן - 16.205

הפעל מחדש את סייר - 16.171

תיקון מדפסת הדפסה - 15.834

פריסת תפריט התחלה לגיבוי -
15.191

Bpuzzle - 13.762

איפוס שימוש בנתונים - 13.325

Win10 - 11.387 חוסם הגדרות

מצב שינה - הפעל או השבת -
11.343

IP - 11.326 העתק

Windows - 11.084 כבה את

הסתר מרשימת הסרת ההתקנה -
9.665

Sordum Monitor Off - 8.901

VHD 8.602 - לתפריט הקשר

הצג סמלי שולחן עבודה - 8.575

Desktop.ini - 8.214 עורך

מחולל סיסמאות אקראי - 7.288

מצא מספרים ראשוניים - 6.539

גיבוי פשוט של פיירפוקס -
4.297

מסיר זרמים - 3.885

New
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יש גם מצב 'רשימה לבנה'. זה חוסם את כל התוכניות למעט התוכניות SRB -ל
שרשומות. צור את הרשימה שלך, השתמש בתפריט הנפתח ובחר "חסום את הכל
."למעט הרשימה למטה

v1.2 ג'ונתן | מצייר תיקיות

v1 נמו | פריסת תפריט התחלה לגיבוי
...

TK | מזרק מגן v1.1

Ren wx | תפריט הקשר קל v1.6

v1.5 מחבר | חוסם קצה

... וולקר בדציון ... | חוסם קצה

v1.4 הללה | מחליף אותיות כונן

 שלי IP -הצג את כתובת ה

תרגם: גוגל - ינדקס - מיקרוסופט

 משתמשים מקוונים 59   
.שאילתות תוך 0.264 שניות 81  
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באופן זה אתה יוצר רשימת חריגים (יישומים לא חסומים). אם תצטרך להפעיל מחדש
יש אפשרות לעשות זאת בתפריט אפשרויות (סמל גלגל שיניים ,Windows את סייר
.(כחול

כיצד להגן או להגביל את הגישה לכונן
באפשרותך להסתיר ו / או לנעול כונן בקלות. לשם כך, לחץ על אפשרויות ואז על הסתר
,או נעול כוננים

לאחר מכן תוכל לבחור את הכוננים שתרצו להסתיר או לנעול. אתה יכול לעשות זאת
עבור משתמש חלונות ספציפי, להשתמש בתכונה זו (פשוט השתמש בתכונה זו תחת
(משתמש מוגבל

ומעלה, סמן אתהתיבה " הפעל Windows 7 -הערה: כדי להבטיח שכוננים מוסתרים ב
."לפני לחיצה על "החל שינויים " Windows מחדש את סייר
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SENDTO עורך תפריט
V1.1

ביולי 2018 28 | תגובות 14

QEMU SIMPLE BOOT

V1.3

באוקטובר 2013 4 | תגובות 72

V1.3 מגשר מפתח הרישום

במאי 2019 18 | תגובות 43

נתב סיסמת ברירת מחדל
V1.1

באוגוסט, 2019 7 | תגובות 10

פוסטים קשורים

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows :תאימות

Vista, Winsows xp - (גם x86 וגם x64) 

שפות נתמכות: אנגלית, טורקית, גרמנית, ערבית, סינית (מופשטת), רוסית, וייטנאמית,
קוריאנית, יפנית, רומנית, צרפתית, יוונית, פורטוגזית (ברזיל), פרסית, סינית מסורתית,
הונגרית, שוודית, איטלקית, ספרדית, פולנית, אוייגור, סלובנית, אינדונזית, עברית

 RunBlock.exe :קובץ

MD5: 912fd49f727ff67352973d09cba5b405 

SHA1: f511905f5333651240ddff01665ac914b8f672ac

 

הערות 43

קורט12 במרץ, 2020
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block.exe לא .(spasi עם) exe. אני מתכוון לחסום

block.exe סליחה, לא הבנתי, מה זאת אומרת

מחבר9 במרץ, 2020

?? exe. אני שמח עם הכלי הזה אבל זה רק חסימה

קורט9 במרץ, 2020

האם תוכל בבקשה לנסות להשתמש בקישור האינטרנט של
Askadmin 

...

מחבר4 במרץ, 2020

(eset nod32 כלי השדרוג) upgrade.exe לחסום srb ניסיתי את

אך הוא ממשיך לרוץ מספר פעמים בשבוע. האם עלי להמשיך לרוץ
?כדי לחסום הפעלה או מה srb -ב

Lollerman33 במרץ, 2020 1

הי חואנמה האם תוכל בבקשה לתת לנו מידע נוסף, למשל באיזו
 ?גרסת חלונות אתה משתמש

פתוחה תוכנית שמבקשת הרשאות uac בכמה גרסאות חלונות אם
מנהל עשוי לא לעבוד בעת ההפעלה

מחבר25 בספטמבר 2019

Hello

I have an executable (Synology Drive launcher.exe) that

has to be run from startup. I’ve included it in the list of

allowed executables, but it doesn’t start. I’ve checked

חואנמה25 בספטמבר 2019

https://www.sordum.org/7941/askadmin-v1-7/
https://www.sordum.org/7941/askadmin-v1-7/
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that if I try to start it manually I can’t either, except if I

do it as Administrator or if I disable Run Blocker. What

could be happening?

Thank you

Download it again and after unzip please unblock it and

try again.

Author April 24, 2019

From my windows7 x64, when I try to open your

application I get this error message: “The file name is

incorrect!” and unfortunately I can not use it.

Pere April 21, 2019

https://www.sordum.org/8486/simple-run-blocker-v1-5/comment-page-2/#comments
https://www.sordum.org/8486/simple-run-blocker-v1-5/comment-page-1/#comments
https://www.sordum.org/8486/simple-run-blocker-v1-5/comment-page-2/#comments
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