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טוען כעת...

 4 הודעות • דף 1 מתוך 1חיפוש בנושא זה...שלח תגובה 

"RUN - הוספת קיצור דרך להפעלה ע"י חלון "הפעלה

CenterClass פורום קהילות מקצועיות

שאלות נפוצות הודעות פרטיותדירוג משתמש 

טכנאי PCעמוד ראשי ›IT תחזוקת מחשב אישי וניהול רשתות ›Registry -טיפים וטריקים ב ›

קישורים מהירים meny התרעות

 

Cybecker
משתמש משפיע ידע

ותוכן

"RUN - הוספת קיצור דרך להפעלה ע"י חלון "הפעלה
 22 מאי 2019 18:58

אחת הדרכים השימושיות ביותר לפתוח תוכניות במחשב (לדוגמא CMD) היא להקיש את רצף המקשים WIN+R ולהקליד את שם התוכנית
.(CMD)

cmd.png (7.68 KiB) נצפה 60 פעמים
במידה ונרצה להוסיף קיצור דרך נוכל לעשות את זה דרך הרג'יסטרי בצורה הבאה.

אראה איך עושים את זה ע"פ דוגמא של יצירת קיצור דרך שברגע שאכתוב Cybecker בשורת ההפעלה הוא יפעיל סקריפט.

C:\Users\1\Desktop\test\cybecker.bat יצרתי סקריפט הממוקם בנתיב
"Hello world" תקפיד הסקריפט הוא להציג את הפלט

png (9.76 KiB.01) נצפה 60 פעמים
הלכתי לנתיב הבא ברג'יסטרי:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
cybecker.exe ויצרתי שם מפתח בשם

(cybecker במקום פשוט לכתוב cybecker.bat אבל אז בשורת ההפעלה נצטרך להקליד bat. בעיקרון אפשר לתת לו סיומת של)

C:\Users\1\Desktop\test\cybecker.bat :בתוך הערך הדיפולטיבי של המפתח מכניסים את הנתיב המוביל לסקריפט

png (11.68 KiB.02) נצפה 60 פעמים
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שלום על ישראל: מעכשיו כל פעם שאקליד בשורת ההפעלה cybecker הוא יפעיל את הסקריפט. אותו דבר אם אקליד בCMD את הפקודה
start cybecker הוא יפעיל מיד את הסקריפט.

png (7.85 KiB.03) נצפה 60 פעמים

png (9.12 KiB.04) נצפה 60 פעמים
מצ"ב קובץ REG היוצר את הערך (לשנות ע"פ צורך)

cybecker.reg
(Bytes 358) הורד 2 פעמים

משתמשים אלו מודים למחבר Cybecker עבור ההודעה (סה"כ 10):
Script Kid ,1יריב, דוד ,shlomo ,yesh ,שמחה, ניוטון ,Israel77 ,דוב ,Fixwin

דירוג: 100%

 


shraga
משתמש מעניין

"RUN - הוספת קיצור דרך להפעלה ע"י חלון "הפעלה :Re
 23 מאי 2019 19:44

עשיתי משהו לא נכון?
זה לא עובד אצלי.
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נושא:

תגובה מהירה

"RUN - הוספת קיצור דרך להפעלה ע"י חלון "הפעלה :Re

{7CDDC6E1-E8C7-4297-BFA4-A5732BB884C0}.png (76.99 KiB) נצפה 45 פעמים


Cybecker
משתמש משפיע ידע

ותוכן

"RUN - הוספת קיצור דרך להפעלה ע"י חלון "הפעלה :Re
 24 מאי 2019 18:00

test.exe שיהיה כתוב במפתח test למפתח exe. תוסיף למפתח

משתמשים אלו מודים למחבר Cybecker עבור ההודעה (סה"כ 2):
shraga, שמחה

דירוג: 20%

 




shlomo
משתמש מעניין "RUN - הוספת קיצור דרך להפעלה ע"י חלון "הפעלה :Re

 05 מאי 2020 22:56

תענוג ומגניב תודה

משתמשים אלו מודים למחבר shlomo עבור ההודעה:
Cybecker

דירוג: 10%
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 4 הודעות • דף 1 מתוך 1שלח תגובה 

”Registry -חזור אל “טיפים וטריקים ב

שלח  עורך מלא ותצוגה מקדימה  
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 20:48 2012

IT נשלח ב תחזוקת מחשב אישי וניהול רשתות
« 

url סקריפט ליצירת קובצי קיצור דרך
בשולחן העבודה 

הודעה אחרונה על ידי Fixwin « 05 נובמבר
 16:07 2012

System Center נשלח ב
« 

תגובות: 3

האם ניתן ליצור בעזרת CMD את קיצור
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הודעה אחרונה על ידי @israeli1 « 14 ינואר
 12:12 2018

CMD נשלח ב מעטפת שורת פקודה
« 

תגובות: 4

בעיה| Windows Server לא נמצא
Server קיצור דרך לחלון ניהול שרת

 Manager.lnk
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