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دستکاری ویندوز برای رسیدن به شخصیسازی

با این  5ترفند ویندوز  10خودتان را بسازید

بســیاری از مشــکالتی کــه در وینــدوز  8وجــود داشــت ،در وینــدوز 10
رفــع شــد ،امــا ایــن وینــدوز جدیــد هــم مشــکالتی جدیــد بــا خــود بــه
همــراه آورد .در بعضــی مــوارد نیــز نیــاز اســت تــا تغییراتــی کوچــک برای
اســتفاده راحتتــر روی ایــن وینــدوز اعمــال شــود.

 -1تغییر منو استارت

منــو اســتارت در وینــدوز  8بــه یکــی از مســائل مشکلســاز تبدیــل
شــد .مایکروســافت در راســتای رابــط کاربــری مــدرن وینــدوز 8ایــن منــو
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را حــذف کــرد .ایــن محیــط جدیــد خیلــی طرفــدار پیــدا نکــرد ،لــذا
مایکروســافت در وینــدوز  10ایــن منــو را بازگردانــد؛ منــو اســتارت در
وینــدوز  10بســیار ســریع و روان کار میکنــد ،تمــام نرمافزارهــا نیــز در
منــو وجــود دارد .امــا میتوانیــد ایــن منــو را بــه ســه روش زیــر بــرای
خــود بهینــه کنیــد:
• انــدازه محیطــی کــه کاش ـیهای زنــده در آن قــرار دارنــد را میتوانیــد
بــا گرفتــن و کشــیدن گوشــه منــو اســتارت در زمانــی کــه بــاز اســت،
تغییــر دهیــد.
• اگــر دوســت داریــد کــه منــو اســتارت همچــون وینــدوز  8بــه صــورت
تمــام صفحــه باشــد ،از مســیر Settings>Personalization>Start
گزینــه  Use Start full screenرا روشــن کنیــد.
• بــرای اینکــه هیــچ کاشــی زنــدهای نمایــش داده نشــود میتوانیــد برروی
هــر یــک از آنهــا راســت کلیــک و ســپس گزینـ ه  Unpin from Startرا
انتخــاب کنید
.

 -2تغییر نرمافزارهای پیشفرض ویندوز

نرمافزارهــای پیشفــرض ،یکــی از مشــکالتی اســت کــه وینــدوز 10
اســت .تغییــر ایــن رونــد در وینــدوز  10کمی دردسرســاز اســت .در بعضی
مواقــع حتــی اگــر نرمافــزاری را بــه عنــوان پیشفــرض انتخــاب کنیــد
بــاز گاهــی ایــن عمــل اتفــاق نمیافتــد .دو روش بــرای تغییــر نرمافــزار
پیشفــرض بــه صــورت زیــر وجــود دارد.
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• بــرای یــک نــوع فایــل خــاص ،بــر روی فایــل مــورد نظــر راســت کلیک
کنیــد .در قســمت  Open Withبــر روی  Choose another appکلیــک
کنیــد .در پاییــن پنجــره بــاز شــده بــر روی  Always use this appکلیک
کنیــد و نرمافــزار مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد.
• درون کورتانا عبارت  Default Programsرا جســتجو کنید .ســپس بر روی
آن کلیــک کنیــد تــا بــاز شــود .بــر روی  set your default programsکلیک
کنیــد .در پنجــر های کــه بــاز میشــود از ســمت چــپ اگــر
بــر روی یــک نر مافــزار کلیــک کنیــد میتوانیــد بــا انتخــاب
 Set this program as defaultتمــام فایلهایــی کــه نرمافــزار
انتخابیتــان توانایــی بــاز کــردن را دارد را بــا ایــن نرمافــزار بــاز
کنیــد؛ اگــر  Choose defaults for this programsرا انتخــاب کنیــد،
میتوانیــد بگوییــد کــه چــه نــوع فایلهایــی بــا ایــن نرمافــزار بــاز شــود.
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 -3برداشــتن نــوار جســتوجو ،کورتنــا و دکمــ ه  Task Viewاز
روی Taskbar

اگــر بــا بــودن نــوار ســرچ و دکمـ ه  Task Viewمشــکلی داریــد ،بــه راحتی
بــا راســت کلیــک کــردن بــر روی  Taskbarو رفتــن بــه قســمت Search
 یــا اگــر کورتانــا را فعــال کردهایــد ،بــه قســمت کورتانــا - ،و برداشــتنتیــک  Show search boxایــن نــوار را حــذف کنیــد .در قســمت پاییــن
 Searchیــا کورتانــا بــا زدن بــر روی  Show Task View buttonدکمـه
 Task Viewرا نیــز حــذف کنیــد.
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 -4تغییر رنگ نوار  Titleپنجرههای باز شده

تغییــر رنــگ نــوار  Titleدر وینــدوز  8تنهــا بــا چنــد کلیــک امکانپذیــر
بــود امــا مایکروســافت در وینــدوز  10بیلــد  10056ایــن امــکان را
حــذف کــرد .بــرای اینکــه بتوانیــد رنــگ نــوار  Titleرا تغییــر دهیــد،
بایــد نرمافــزار  Winaero Tweakerرا نصــب کنیــد .ســپس درون ایــن
نرمافــزار همچــون شــکل زیــر بــه قســمت  Appearanceرفتــه ســپس
بــر روی  Colored Title Barsکلیــک کنیــد و بعــد در محیــط ســمت
راســت  Enable Colored Title Barsرا انتخــاب کنیــد .از ایــن پــس هــر
رنگــی را کــه بــه عنــوان  Accent Colorدر تنظیمــات انتخــاب کنیــد بــه
عنــوان رنــگ نــوار  Titleنیــز انتخــاب میشــود .بــرای اینکــه ایــن تنظیــم
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را حــذف کنیــد میتوانیــد روی  Disable Colored Title Barsکلیــک
کنیــد ،یــا اینکــه تــم مــورد اســتفاده را عــوض کنیــد .ایــن نرمافــزار را از
ســایت  Winaeroدانلــود کنیــد.

 -5غیرفعال کردن بهروزرسانیها در ویندوز 10

در وینــدوز  10بهروزرســانیها بــه صــورت خــودکار دانلــود و ســپس
نصــب میشــوند .از یــک ســو ایــن کار خــوب بــ ه نظــر میرســد،
مخصوصــا بــرای افــرادی کــه ایــن عمــل را فرامــوش میکننــد بــه آنهــا
کمــک میکنــد .امــا از آنجایــی کــه وینــدوز  10درایورهــا ســختافزار
سیســتم شــما را نیــز دانلــود میکنــد در بعضــی مــوارد ممکــن اســت کــه
درایــوری کــه بــه عنــوان بهروزرســانی دانلــود و نصــب میشــود عامــل
ایجــاد مشــکل شــود.
بــرای اینکــه از نصــب یــک درایــور یــا هــر کــدام از بهروزرســانیها
جلوگیــری کنیــد ،شــما نیــاز بــه یــک تربلشــوتر ( )Troubleshooter
از خــود مایکروســافت داریــد .پــس از دانلــود و بــاز کــردن
 Show or hide updates troubleshooterبــر روی  Nextکلیــک
کنیــد .ســپس چنــد لحظــه صبــر کنیــد تــا بــه دنبــال بهرروزرســانیها
بگــردد.
پــس از پیــدا کــردن بهروزرســانیها دو گزینــه بــرای شــما بــه شــکل
زیــر نمایــش داده میشــود.
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گزینــ ه  Hide Updatesرا کلیــک کنیــد؛ تمــام بهروزرســانیهای
موجــود بــرای شــما در ایــن قســمت نمایــشداده میشــود ،تیــک آن
بهروزرســانی کــه کار نمیکنــد یــا قصــد نداریــد آن را نصــب کنیــد،
بزنیــد؛ ســپس بــر روی  Nextکلیــک کنیــد؛ ایــن بهروزرســانیها از
لیســت بهروزرســانیهای شــما پــس از اینــکار حــذف میشــوند.
بــرای اینکــه ایــن بهروزرســانیهایی را کــه قبــا انتخــاب نمودیــد را
بازگردانیــد؛ بایــد بــر روی  Show hidden updatesکلیــک کنیــد و
ســپس بهروزرســانی مــورد نظــر را انتخــاب کــرده و  Nextرا کلیــک
کنیــد .ایــن نرمافــزار را از مایکروســافت دانلــود کنیــد.

را در تلگرام دنبال کنید

telegram.me/shabakehmag
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جادوگری در ویندوز 10

ترفندهای منوی شروع ویندوز 10

شــاید بــا خــود بگویــد ترفندهایــی کــه مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفت
ترفندهــای ســاده و ابتدایــی همچــون تغییــر انــدازه ،تغییــر نــام ،ســنجاق
کــردن ،انتقــال گروههــا و مــواردی از ایــن دســت هســتند .امــا بایــد بدانید
در ایــن مقالــه در نظــر داریــم شــما را بــه دنیــای پشــت صحنــه ترفندهــا
بــرده و تنظیمــات و ترفندهایــی را بــه شــما نشــان دهیــم کــه نــه تنهــا
باعــث افزایــش ســرعت انجــام کارهــا میشــوند ،بلکــه توانایــی شــما در
کار بــا منــوی شــروع را نیــز افزایــش میدهنــد.
البتــه الزم بــه توضیــح اســت وینــدوز  10در مقایســه بــا سیســتمعاملهای
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دیگــری همچــون وینــدوز  7پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد .بهطــور
مثــال ،در نســخههای قدیمــی هیچگونــه تکنیــک پیادهســازی سلســله
مراتــب پیشــرفته پوشـهها یــا کشــیدن و رهــا کــردن عناصــر بــه ســمت
چــپ منــوی شــروع وجــود نداشــت .ایــن ویژگیهــای هوشــمند نشــان از
توانایــی ذاتــی سیســتمعامل وینــدوز  10دارنــد.

 .1وظایف اصلی در سمت راست
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اگــر در وینــدوز  7کاربــران ایــن توانایــی را داشــتند تــا برنامههــا و
پوش ـهها را از طریــق کشــیدن و رهــا کــردن بــه منــوی شــروع اضافــه
کننــد ،در وینــدوز  10توانایــی انجــام چنیــن کاری را ندارنــد .در عــوض،
در بخــش  Most Usedایــن توانایــی را داریــد تــا برنامههــا را از منــوی
شــروع بــه ســمت دســکتاپ بکشــید ،ایــن فرآینــد باعــث میشــود تــا
میانبــری بــرای برنامــه ایجــاد گــردد .همچنیــن ایــن توانایــی را داریــد تــا
برنامـهای را از ســمت چــپ منــوی شــروع بــه ســمت راســت آن منتقــل
کنیــد ،برنامــه منتقــل شــده هماننــد کاش ـیهای موجــود در ایــن بخــش
قــرار خواهــد گرفــت ،البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ایــن اقــدام
باعــث میشــود تــا برنامــه از بخــش  Most Usedحــذف شــود .بــرای
ایــن منظــور روی یــک برنامــه کاربــردی کلیــک راســت کــرده و گزینــه
 Pin to startرا بــرای ســاخت یــک کاشــی بــرای برنامـهای کــه بایــد بــه
ســمت راســت انتقــال پیــدا کنــد انتخــاب کنیــد.

اگــر در نظــر داریــد یــک برنامــه یــا یــک پوشــه را بــه منــوی شــروع
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منتقــل کنیــد ،کافــی اســت روی آن کلیــک راســت کنیــد .در ایــن حالــت
وینــدوز  10گزینــه  Pin to Start menuرا بــه شــما نشــان میدهــد ،بــا
انتخــاب ایــن گزینــه برنامــه مذکــور بــه منــوی شــروع منتقــل میشــود.
در وینــدوز  10ایــن توانایــی را در اختیــار داریــد تــا یکســری پوشــه یــا
میانبــر خــاص متعلــق بــه برنامههــا یــا میانبرهایــی بــه فایلهــا را در
فهرســت  All Appsقــرار دهیــد .همچنیــن این قابلیــت را در اختیــار دارید
تــا پوشــهها را شــبیه بــه کاشــیها بــه ســمت راســت منــوی شــروع
ســنجاق کنــد .امــا ایــن قابلیــت در ارتبــاط بــا فایلهــا وجــود نــدارد .البتــه
الزم بــه توضیــح اســت قابلیــت  Most Usedبــه گونـهای طراحــی شــده
اســت تــا برنامههایــی کــه بهطــور مکــرر توســط کاربــر مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد را در خــود جــای دهــد .امــا ایــن ویژگــی بــه زمــان نیــاز
دارد .بــه عبــارت دیگــر کاربــر بایــد چندیــن مرتبه از یــک برنامه اســتفاده
کــرده تــا برنامــه بهطــور خــودکار در بخــش  Most Usedقــرار گیــرد.

 .2پیادهسازی تنظیمات پیشرفته در سمت چپ منوی شروع
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مایکروســافت در پنجــره  Settingsیــک بخــش ویــژه را در ارتبــاط بــا
تنظیمــات منــوی شــروع قــرار داده اســت .البتــه تنظیمــات ایــن بخــش
زمانیکــه پیادهســازی شــوند تغییــرات جالبــی را بــه وجــود میآورنــد.

Show most used apps
زمانیکــه ایــن گزینــه فعــال باشــد ،منــوی شــروع توانایــی نشــان دادن
فهرســت برنامههایــی کــه بهطــور مرتــب مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد
را دارد .در صورتــی کــه ایــن گزینــه را غیرفعــال کنیــد بخــش مربــوط بــه
ایــن گزینــه در منــوی شــروع خالــی خواهــد بــود .امــا چنانکــه پیشتــر
بــه آن اشــاره شــد ،هــر چنــد این ویژگــی یــک قابلیــت قدرتمند به شــمار
مـیرود ،امــا هوشــمندی ایــن گزینــه زمانــی خــود را نشــان میدهــد کــه
بهطــور مرتــب یــک برنامــه کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد.

Show recently added apps
زمانیکــه ایــن گزینــه فعــال باشــد ،برنامههایــی کــه بــا تازگــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد نشــان داده میشــود.

Use Start full screen
فعــال بــودن ایــن گزینــه باعــث میشــود تــا منــوی شــروع وینــدوز در
حالــت تمــام صفحــه قــرار گیــرد ،ایــن گزینــه منــوی شــروع را هماننــد
یــک تبلــت بــزرگ در اختیارتــان قــرار میدهــد .در ایــن حالــت کاشـیها
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در سرتاســر صفحهنمایــش قــرار میگیرنــد،
بــه عبــارت دیگــر شــکل و شــمایل منــوی شــروع هماننــد صفحــه شــروع
در خانوانــده سیســتمعامل وینــدوز  8اســت .همانگونــه کــه در تصویــر
بــاال مشــاهده میکنیــد ،کاشــی مربــوط بــه برنامههــای کاربــردی بــه
حالــت بــزرگ و در قالــب گروههــای خــاص خــود نشــان داده میشــوند.

ShowRecentlyopeneditemsinJumpListsonStartorthetaskbar
زمانیکــه ایــن گزینــه فعــال باشــد ،عناصــری کــه بــه تازگــی بــاز شــدهاند
را در بخــش  Jump Listsمنــوی شــروع یــا در نــوار وظیفــه مشــاهده
خواهیــد کــرد .البتــه ایــن ویژگــی بیشــتر به جــای آنکــه کاربردی باشــد،
حالــت نمادیــن دارد File Manager .تنهــا پوشـههایی کــه ســنجاق شــده
یــا بهطــور مرتــب مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد را در Jump List
نشــان میدهــد .مرورگــر مایکروســافت اچ نیــز هر  Jum Listsرا نشــان
نمیدهــد.

 .3سفارشیسازی پوشهها در All App Lists

تــا ایــن بخــش از مقالــه دربــاره  All Apps Listاطالعــات مناســبی را بــه
دســت آورده و میدانیــد ایــن ویژگــی چگونــه عمــل میکنــدAll Apps .
بــه شــما ایــن توانایــی را میدهــد تــا روی یــک برنامــه یــا پوشـهای کــه
در  All Apps Listقــرار دارد کلیــک راســت و آنرا بــه نــوار وظیفــه یــا
بــه بخــش کاش ـیها منتقــل کنیــد .امــا نحــوه نمایــش برنامههــا در ایــن
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بخــش نیــز قابــل کنتــرل اســت.
اگــر بــه بــاالی ایــن قســمت دقــت
کنیــد مشــاهده میکنیــد کــه
عبــارت  9-0نوشــته شــده اســت.
اگــر روی ایــن عبــارت کلیــک
کنیــد گزینـهای در اختیارتــان قــرار
میگیــرد کــه نحــوه مرتبســازی
پوشــهها در منــوی شــروع را
کنتــرل میکننــد.
ایــن ویژگــی هماننــد یــک دفترچــه
تلفــن عمــل کــرده و توانایــی
مرتبســازی نــام برنامههــا و
پوشــهها را بــر اســاس حــروف
مختلــف الفبــا یــا اعــداد دارد.

 .4نحوه ساخت یک پوشه پیشرفته

کاربــران در وینــدوز  10ایــن توانایــی را دارنــد تــا کنتــرل کاملــی بــر
 All Apps Listداشــته باشــند .بهطــور مثــال در تصویــر زیــر پوشــه
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سفارشــی بــه نــام Visual Studio 2015را مشــاهده میکنیــد کــه در آن
لینکهایــی بــه برنامههــای کاربــردی درون آن قــرار دارد.

امــا ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه میتوانیــم پوشــههای سفارشــی
مــورد نیــاز خــود را تولیــد کنیــم .بــرای تولیــد پوشــههای سفارشــی
آنگونــه کــه در تصویــر بــاال مشــاهده میکنیــد ،ابتــدا بــه مســیر
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

برویــد .حــال پوشــه موردنظــر خــود را ایجــاد کنیــد .بهطــور مثــال نــام
پوشــه مــورد نظــر را  MyFolderتعییــن کنیــد .حــال در ایــن پوشــه
میانبرهایــی کــه بــه آنهــا نیــاز داریــد را قــرار دهیــد .بــا ایــن روش ســاده
پوشـ ه موردنظــر شــما در منــوی شــروع ســاخته شــده و عبــارت  Newدر
مقابــل آن نوشــته میشــود.
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همانگونــه کــه در تصویــر مشــاهده میکنیــد پوشــه فــوق بــه همــراه
میانبــر آن در منــوی شــروع قــرار گرفتهانــد .امــا بایــد بــه ایــن نکتــه
اشــاره کنــم کــه مــن بــا اســتفاده از ایــن روش موفــق بــه ســاخت سلســله
مراتبــی از پوشــههای تــو در تــو در  All Apps Listنشــدم .بــه نظــر
میرســد سیســتم کار وینــدوز  10بــه ایــن گونــه اســت کــه پوش ـههای
تــو در تــو را بــرای میانبرهــا مورد اســکن قــرار داده و فقــط میانبرهــا را در
فهرســت برنامههــای کاربــردی در منــوی شــروع قــرار میدهــد.
همچنین سعی کردم زیر پوشهها را در مسیر
C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms
همــراه بــا میانبرهایــی بــه پوش ـهها در  All Apps Listایجــاد کنــم،
امــا هیچگونــه واکنشــی را از ســوی وینــدوز  10مشــاهده نکــردم.
امــا مــن ایــن مکانیــزم را بــرای ســاخت پوشــهها در مســیر
\C:\Users\Hamid\AppData\Roaming\Microsoft\Windows

 Start Menu\Programsکــه در گذشــته در وینــدوز  7مــورد اســتفاده
قــرار مــی گرفــت و عبــارت  this user onlyرا نشــان مـیداد ،آزمایــش
کــردم و بــه نتیجــه رســیدم.
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 .5سنجاق کردن پنجره  Settingsدر بخش کاشیها

بهطــور کلــی ،مهــم نیســت چــه برنامــهای را در وینــدوز  10پیــدا
میکنیــد ،زمانــی کــه روی یــک برنام ـ ه کلیــک راســت کــرده و گزینــه
 Pin To Startرا انتخــاب کنیــد ،کاشــی مربــوط بــه برنامــه کاربــردی در
ســمت راســت منــوی شــروع ســاخته شــده و قــرار میگیــرد .مشــابه
همیــن قاعــده در ارتبــاط بــا پوشـهها نیــز صــدق میکنــد .همچنیــن ،ایــن
توانایــی را داریــد تــا روی میانبــر اختصــاص یافتــه بــه یــک فایــل یا پوشــه
کلیــک راســت کــرده تــا کاشــی مربــوط بــه آن در ســمت راســت منــوی
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شــروع قــرار گیــرد.
در کنــار مــواردی کــه بــه آنهــا اشــاره گردیــد ،یــک ترفنــد ویــژه نیــز وجود
دارد کــه اجــازه میدهــد پوش ـهها را در خــود منــوی شــروع قــرار دهیــد.
بــرای انجــام ایـنکار ،ابتــدا پوشــه مــورد نظــر را انتخــاب کــرده روی آن
کلیــک راســت کــرده و گزینــه  Pin to Quick accessرا انتخــاب کنیــد.
اکنــون پنجــره  File Explorerرا بــاز کــرده ،به بخــش Quick Access list
در ســمت چــپ پنجــره نــگاه کنیــد .روی پوشــه موردنظــر کلیــک راســت
کــرده و گزینــه  Pin to Startرا انتخــاب کنیــد .اکنــون ســمبل مربــوط به
پوشــه مــورد نظــر درســت در خــود منــوی شــروع قــرار میگیــرد.
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الزم بــه توضیــح اســت کاربــران ایــن توانایــی را دارنــد تــا ترفنــد
 Pin To Startرا روی تنظیمــات قــرار گرفتــه در برنامــه  Settingsنیــز
پیادهســازی کننــد .اگــر برنامــه  Settingsرا اجــرا کــرده و روی هــر یــک
از عناصــر درون آن کلیــک راســت کنیــد ،گزینــه  Pin to startرا هماننــد
تصویــر بــاال مشــاهده خواهیــد کــرد .اضافــه کــردن تنظیمــات ایــن پنجره
بــه کاشـیهای منــوی شــروع باعــث میشــود بــه ســرعت بــه تنظیمــات
مــورد نظــر خــود دسترســی داشــته باشــید.

 .6قرار دادن میانبرهای برنامهها و کاشیها در صفحه دسکتاپ

آیــا در نظــر داریــد میانبــر یکــی از برنامههــای کاربــردی خــواه برنامههای
ســبک قدیــم  win32یــا برنامههــای یونیورســال را بــه دســکتاپ اضافــه
کنیــد؟ مشــکلی نیســت .برنامــه مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد ،ایــن
برنامــه میتوانــد در  All Apps listیــا درون کاشــیهای ســمت راســت
قــرار داشــته باشــد .در منــوی شــروع روی برنامــه یــا کاشــی مــورد نظــر
کلیــک چــپ کــرده امــا دکمــه مــاوس را رهــا نکنیــد ،یــک میانبــر بــه
صــورت بالدرنــگ بــرای برنامــه کاربــردی ایجــاد میشــود .اگــر کلیــک
چــپ مــاوس را روی صفحــه دســکتاپ رهــا کنیــد ،یــک میانبــر بــرای
برنامــه کاربــردی مــورد نظــر در صفحــه دســکتاپ ایجــاد خواهــد داشــت.
دقــت کنیــد ای ـنکار بــا کلیــک چــپ مــاوس و نــه بــا کلیــک راســت
مــاوس انجــام میشــود.
افــزودن میانبــر از طریــق پنجــره  File Managerنیــز وجــود دارد .بــرای
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ایــن منظــور روی فایــل یــا پوشــه مــورد نظر کلیــک راســت کــرده ،گزینه
 Send Toو ســپس گزینــه  Desktopرا انتخــاب کنیــد .میانبــر مــورد نظر
بهطــرز جادویــی ســاخته میشــود .بــا اســتفاده از ایــن مکانیــزم بــرای هــر
برنامــه وینــدوز توانایــی ســاخت یــک میانبــر را دارید.

.7برنامههایموردنظرخودرادرهرمکانیاز AllApplistقراردهید

اگــر ترفندهایــی کــه تاکنــون بــه آنهــا اشــاره کردیــم را دنبــال کــرده
باشــید ،اکنــون در انتظــار ترفنــد بعــدی هســتید .بــا ســاخت میانبرهــا
روی دســکتاپ و انتقــال آنهــا بــه زیرپوشــههای مناســب در مســیر
 C:ProgramDataWindowsStart MenuProgramsیــا در مســیر

Users<username>AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart:
 MenuProgramsتوانایی ســاخت عناصر سفارشــی منــو را در All Apps list

خواهیــد داشــت .بــرای ایــن ترفنــد فرقــی نمیکنــد برنامــه انتخــاب شــده
یــک برنامــه  win32یــا یــک برنامــه یونیورســال جدید باشــد.

 .8میانبرهای  GodModeرا برای عناصر ایجاد کنید

صبــر کنیــد ،گنجینــه عظیمــی از برنامههــای کاربــردی وجــود دارد کــه
در نظــر داریــد مجموعــهای از میانبرهــا را بــرای آنهــا ایجــاد کنیــد.
همانگونــه کــه در اســاید بعــدی مشــاهده خواهیــد کــرد ،میانبرهــا
یــک گام بــرای نشــان دادن برنامههــا در  All Apps listبــه شــمار
میرونــد ).وینــدوز  10ایــن توانایــی را دارد تــا فهرســتی مرکــب از
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 250میانبــر برنامــه سیســتمی را در اختیــار کاربــران قــرار دهــد .ایــن
فهرســت بــرای دسترســی ســریع کاربــر بــه برنامههــای کاربــردی در
نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن ویژگــی محبــوب  God Modeنامیــده
میشــود .اگــر بــه خاطــر داشــته باشــید مــا پیشتــر ایــن ویژگــی
جالــب را بــه شــما معرفــی کــرده بودیــم .ایــن ویژگــی بهگون ـهای اســت
کــه ابتــدا بایــد روی صفحــه دســکتاپ یــک کلیــک راســت انجــام داده،
گزینــه ســاخت پوشــه جدیــد را انتخــاب کنیــد .در ادامــه نام پوشــه جدید
را }465E-825C-99712043E01C-GodMode.{ED7BA470-8E54
تعییــن میکردیــد.

البتــه میتوانیــد بــه جــای عبــارت  GodeModeاز هــر نــام معتبــر
دیگــری کــه وینــدوز از آن پشــتیبانی میکنــد ،نیــز اســتفاده کنیــد .اگــر
روی پوشــه ســاخته شــده دوبــار کلیــک کنیــد ،دسترســی بــه فهرســتی از
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فرمانهــا امکانپذیــر میشــود .اگــر روی هــر یــک از موجودیتهــای
 God Modeکلیــک راســت انجــام داده و گزینــه
 Create Shortcutرا انتخــاب کنیــد ،میانبــر مربوط به آن فرمان روی دســکتاپ
قــرار میگیــرد .همچنیــن ،اگــر روی میانبــر ســاخته شــده دوبــار کلیــک کنیــد،
برنامــه مربــوط بــه میانبــر بــه اجــرا در میآیــد .همانگونــه کــه در تصویــر زیر
مشــاهده میکنــد ،طیــف گســتردهای از فرمانها اکنــون در اختیارتــان قــرار دارد.

 .9تنظیم File Explorerبرای باز کردن پوشههای مورد نظر کاربر

ایــن ویژگــی از جملــه ویژگیهــای قدیمــی وینــدوز بــه شــمار رفتــه کــه
در وینــدوز  10نیــز قابــل اســتفاده اســت .میانبرهــای وینــدوز ایــن توانایــی
را دارنــد تــا  File Explorerرا در هــر مکانــی کــه کاربــر تمایــل دارد ،بــاز
کننــد .امــا ایــن قابلیــت را چگونــه میتــوان پیادهســازی کــرد؟
 .1در یــک مــکان خالــی روی صفحــه دســکتاپ کلیــک راســت کــرده،
گزینــه  Newو ســپس  Shortcutرا انتخــاب کنیــد .پنجــره مربــوط بــه
ســاخت میانبــر را هماننــد تصویــر زیــر مشــاهده میکنیــد.
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 .2اکنــون در کادر ظاهــر شــده بایــد دســتور مــورد نظــر خود را بنویســید.
در ایــن مثــال ،مــن در نظــر دارم  File Managerآدرس پوشــه
 Programiing 0\:Cرا باز کند .در نتیجه عبارت زیر را مینویسم:
explorer.exe /root,C:\0 Programiing

 .3روی دکمــه  Nextکلیــک کنیــد .در صفحــه بعــد بایــد نامــی را بــرای
میانبــر انتخــاب کنیــد .یــک نــام را وارد کــرده و کلیــد  Finishرا کلیــک
کنیــد .اکنــون میانبــر مــورد نظــر روی صفحه دســکتاپ ســاخته میشــود.
 .4اگــر زمانــی نیــاز پیــدا کردیــد
دســتور وارد شــده را تغییــر دهیــد،
ایــنکار بــه ســادگی امکانپذیــر
اســت .بــرای ایــن منظــور روی
میانبــر ســاخته شــده کلیــک
راســت کــرده گزینــه Properties
را انتخــاب کنیــد .در کادر Target
دســتوری کــه قبــا وارد کــرده
بودیــد را مشــاهده میکنیــد.
دســتور جدیــد را وارد کــرده
و کلیــد  OKرا فشــار دهیــد.
بــرای اطــاع از فهرســت کامــل
پارامترهــای  explorerبــه آدرس
 Windows Explorer Command-Line Optionsمراجعه کنید.
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 .5اگــر در نظــر داریــد آیکــون میانبــر را تغییــر دهیــد ،روی میانبــر کلیــک
راســت کــرده گزینــه  Propertiesرا انتخــاب کنیــد .در پنجــره ظاهر شــده
روی زبانــه  Shortcutکلیــک کــرده و گزینــه  Change Iconرا انتخــاب
کنیــد .اکنــون میتوانیــد آیکــون مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد.

را در اینستاگرام دنبال کنید

@shabakehmagazine

شبکه در ویندوز 10

یکــی از ویژگیهــای جــذاب وینــدوز  ۱۰نســبت بــه نســخههای قبلــی
سیســتمعامل مایکروســافت ،امکانــات و ابزارهــای زیــاد ارایــه شــده در بخش
شــبکه اســت .کاربــران شــبکه میتواننــد در وینــدوز  ۱۰انــواع تنظیمــات و
گزینههــای دلخــواه را انجــام و بــا ســرعت بیشــتری مشــکالت شــبکه یــا
اینترنــت را شناســایی و رفــع کننــد .ایــن کتــاب
الکترونیکــی همیــن موضــوع را هــدف قــرار گرفتــه
اســت و مجموعـهای از  ۵مقالــه پیرامــون تنظیمات
شــبکه در وینــدوز  ،۱۰مدیریــت آداپتورهــا و رفــع
مشــکالت اینترنــت در وینــدوز  ۱۰اســت.
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ده ترفند افزایش سرعت ویندوز 10

همانطــور کــه ســختافزارهای کامپیوترهــا نیــز هــر روز بهبــود پیــدا
میکننــد ،نرمافزارهــا نیــز در ایــن زمینــه اســتثنا ندارنــد و یکــی از
ایــن نرمافزارهــا نیــز طبیعتــا سیســتمعامل و البتــه وینــدوز  10اســت.
سیســتمعاملی کــه امــروز بــا اقبــال بســیار زیــادی روبــرو شــده اســت.
بایــد گفــت کــه بــرای بســیاری از کاربرانــی کــه بــه نــاگاه سیســتمعامل
خــود را از وینــدوز  7بــه وینــدوز  10بــه روز کردهانــد؛ شــاید دانســتن
مــواردی کــه باعــث شــود تــا بتواننــد ســرعت کامپیوتــر خــود را باالتــر
ببرنــد خوشــحال کننــده باشــد.
امــا از ســوی دیگــر مــوارد بســیاری نیــز وجــود دارنــد کــه بــا کمــک
آنهــا میتوانیــد ســرعت رایانــه خــود را کــه وینــدوز  10روی آنهــا
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نصــب اســت را بــاال ببریــد .مــا در ایــن مقالــه ده ترفنــد را بــرای شــما
ارائــه خواهیــم کــرد کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از آنهــا ســرعت وینــدوز 10
خــود را تــا حــد زیــادی بــاال ببریــد.
امــا معمــوالً در بســیاری از مواقــع زمانــی کــه پــای صحبــت از بــاال بــردن
ســرعت وینــدوز  10میشــود نخســتین نگاههــا بــه ســمت حــذف برخــی
از ویژگیهــای ایــن سیســتم عامــل پیــش مـیرود ،بــه خصــوص آنهایــی
کــه مــی تواننــد در بــاال بــردن جذابیــت کار بــا وینــدوز بســیار تاثیرگــذار
باشــند؛ مثــل افکتهــای گرافیکــی کــه در رابــط بصــری وینــدوز از آنهــا
اســتفاده شــده اســت .در ایــن میــان نرمافزارهایــی نیــز هســتند کــه
میتواننــد بســیار راهگشــا باشــند کــه البتــه برخــی از آنهــا رایــگان و
برخــی دیگــر پولــی هســتند .حتــی شــاید بتوانیــد بــا مقــداری هزینــه برای
ارتقــای ســخت افــزاری نیــز ســرعت وینــدوز  10را بــاال ببریــد.
امــا بــرای افــرادی کــه تمایلــی بــه انجــام ایــن کارهــا ندارنــد خبــر خــوب
آنکــه میتوانیــد از راههــای دیگــری بــر ارتقــا ســرعت پــی ســی خــود
کــه دارای سیســتم عامــل وینــدوز  10اســت تأثیرگــذار باشــید کــه در این
مقالــه بــر آنهــا مــروری خواهیــم داشــت.

 -1فایلهای اضافی را حذف کنید

نرمافزارهــای زیــادی روی سیســتم شــما وجــود دارنــد کــه از قبــل نصــب
شــدهاند و البتــه در زمــان خریــد پــی ســی خــود آنهــا روی ایــن پــی ســی
نصــب شــدهاند .بــه طــور مثــال زمانــی کــه یــک لپتــاپ را خریــداری
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میکنیــد ممکــن اســت حــدود  20برنامــه روی آن نصــب شــده باشــد
کــه بــه منظورهــای مختلــف میتــوان از آنهــا اســتفاده کــرد .امــا چــه
کنیــم تــا بتوانیــم از دســت برنامههــای مزاحــم خــاص شــویم :روی کلیــد
 Startکلیــک کنیــد کــه معمــوالً در ســمت چــپ صفحــه نمایــش وجــود
دارد؛ ســپس در بخــش  All appsدر پاییــن بــه ســادگی روی برنام ـهای
کــه الزم نداریــد کلیــک راســت کنیــد و گزینــه  Uninstallرا انتخــاب
کنید .
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بــا ایــن کار برنامــه  uninstallمیشــود .میتوانیــد همچنیــن روی لوگــوی
 Startکلیــک راســت کنیــد و  Programs and Featuresرا انتخــاب
کنیــد .همچنیــن میتوانیــد بــه ســادگی  Programsرا در کادر مربــوط
بــه  Cortana Askدر کنــار کلیــد  Startوارد کنیــد یــا اینکــه برنامههایــی
کــه از آنهــا اســتفاده نمیکنیــد را بــه راحتــی حــذف کنیــد .متأســفانه
میتوانیــد تنهــا یــک برنامــه را در لحظــه حــذف کنیــد و امــکان حــذف
دســتهجمعی آنهــا وجــود نــدارد .پــس شــاید الزم باشــد کــه حداقــل
نیــم ســاعت زمــان بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد  .امــا فرامــوش نکنید
کــه برنامههایــی کــه خــود نیــز پیــش از ایــن روی سیســتم خــود نصــب
کردهایــد و در حــال حاضــر بــه آنهــا نیــازی نداریــد را نیــز از وینــدوز
پــاک کنیــد.
در خاطــر داشــته باشــید کــه در وینــدوز  10تنهــا دو اپلیکیشــن داریــم:
برنامههایــی کــه بــه طــور ســنتی در وینــدوز نصــب شــدهاند و بــا آنهــا
آشــنا هســتیم و برنامههایــی کــه از طریــق برنامــه Windows Store
نصــب شــدهاند .بــرای اینکــه بتوانیــد آنهــا را حــذف کنیــد بــه صفحــه
 Apps & Featuresبرویــد و در بخــش  Settingsایــن کار را انجــام دهید.
در اینجــا میتوانیــد دو ســری اپلیکیشــن را ببینــد ،در حالــی کــه از اگــر
از طریــق  Control Panelاقــدام کنیــد تنهــا میتوانیــد برنامههایــی را
کــه بــه صــورت ســنتی نصــب میشــدهاند را ببینــد .امــا در هــر دو
حالــت میتوانیــد برنامههــا را بــه ترتیــب انــدازه و تاریــخ نصــب و یــا
نــام مرتــب کنیــد .حتــی میتوانیــد تنهــا بــا تایــپ کــردن نــام برنامــه بــه
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برنامــه مــورد نظــر خــود برســید.
امــا دلیــل انجــام ایــن کار ایــن اســت کــه بســیاری از برنامــه هــا
حافظــه موقــت یــا همــان  RAMرا اشــغال میکننــد کــه میتوانــد در
طوالنــی شــدن زمــان بــوت شــدن وینــدوز و بــاال بــردن پردازشهــای
بــی اســتفاده در پردازنــده پــی ســی تأثیرگــذار باشــند .زمانــی کــه در
بخــش  Programs and Featuresدر Panel Controlهســتید میتوانیــد
 Turn Windows Featuresرا فعــال یــا غیرفعــال کنیــد و لیســتی را نیــز
مشــاهده کنیــد کــه اگــر برنامـهای از ایــن لیســت را اســتفاده نمیکنیــد ،حذف
کنیــد .البتــه میتوانیــد در ایــن میــان از نرمافزارهایــی مخصــوص ایــن کار نیــز
اســتفاده کنیــد .نرمافزارهایــی چــون PCDecrapifier، Revo Uninstaller
اســتفاده کنیــد.

 -2پردازشهای  Startupرا محدود کنید

برنامههــای زیــادی هســتند کــه پردازشهــای جانبــی را در زمانــی کــه
سیســتم عامــل فراخوانــی میگــردد بــه پردازنــده اضافــه میکننــد و
برخــی از آنهــا البتــه چیزهایــی نیســتند کــه بــه آنهــا نیــاز داریــد .در
مقایســه بــا وینــدوز  7کــه میبایســت برنامــه  MSCONFIGرا در آن
اجــرا میکردیــد ،در وینــدوز  ( 10و البتــه وینــدوز  )8بــه کاربــر
راهــی ســادهتر و جدیــد را بــرای مدیریــت برنامههایــی کــه در
زمــان فراخوانــی وینــدوز اجــرا میشــوند معرفــی شــده اســت .چــرا
کــه در وینــدوز  Task Manager 10بــه روز شــده اســت و امکانــات
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جدیــد را بــرای کاربــران مهیــا کــرده اســت.

امــا راحتتریــن کار بــرای دسترســی بــه  Task Managerفشــردن
همزمــان ســه کلیــد  Ctrl-Shift-Escاســت .بعــد از آن وارد تــب Startup
شــوید و در اینجــا تمــام برنامههایــی کــه در زمــان بــاال آمــدن وینــدوز
اجــرا میشــوند را خواهیــد دیــد.
پنجــرهای کــه بــاز میشــود حتــی دارای ســتونی اســت کــه در آن
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میتوانیــد تأثیــر هــر برنامــه در فرآینــد اجــرای سیســتم عامــل را نیــز
مشــاهده کنیــد .در ســتون  Statusبــه خوبــی میتوانیــد ببینیــد کــه کــدام
برنامــه فعــال و کــدام برنامــه غیــر فعــال اســت .همچنیــن میتوانیــد روی
هــر کــدام کلیــک راســت کنیــد و وضعیــت آن را تغییــر دهیــد .بایــد
گفــت کــه مایکروســافت در وینــدوز  10واقعــ ًا ایــن کار راحــت کــرده
اســت چــون بــه ســادگی میتوانیــم ببینیــم کــه کــدام برنامههــا در حــال
اجــرا هســتند .بــرای مثــال اگــر کاربــری نیســتید کــه از  iTunesاســتفاده
میکنیــد احتمــاالً از برنامــه  iTunesHelperنیــز اســتفاده نمیکنیــد
پــس ضرورتــی بــه اجــرای ایــن برنامــه در زمــان بــاال آمــدن وینــدوز
وجــود نــدارد.

 -3هارددیسک را تمیز کنید

از منــوی  Startعبــارت  Disk Cleanupرا تایــپ کنیــد .ایــن کار برنامــه
آشــنای  Disk Cleanupرا بــرای شــما بــاز میکنــد کــه بــرای چنــد دهــه
جــزء جداییناپذیــری از وینــدوز شــده اســت .ایــن برنامــه میتوانــد
بســیاری از فایلهایــی را کــه ربطــی بــه برنامههــای خــاص ندارنــد را
پیــدا و حــذف کنــد تــا از ایــن طریــق باعــث ســبک شــدن سیســتم شــما
شــود .از جملــه ایــن فایلهــا میتــوان بــه فایلهــای ،temporary
صفحــات آفالیــن وب و فایلهایــی کــه در زمــان نصــب برنامههــا بــه
صــورت موقــت ایجــاد میشــوند اشــاره کــرد .حتــی ممکــن اســت در ایــن
بیــن متوجــه شــوید کــه  Recycle Binنیــز دارای  1.5گیگابایــت حجــم
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اســت کــه اصــا از آن خبــر نداشــتید .بــه صــورت عمومــی انجــام ایــن
کار تاثیــر قابــل توجهــی بــر بــاال بــردن ســرعت سیســتم دارد .البتــه اگــر
برنامــه منظمــی بــرای  defragmentationهــارد دیســک خــود نداریــد
حتمـ ًا در بخــش  Optimize Drivesایــن کار را انجــام دهیــد .در بخشــی
کــه میتوانیــد تنهــا بــا تایــپ ایــن عبــارت در کادر جســتجوی Cortana
در کنــار کلیــد اســتارت آن را بیابیــد.

 -4افزودن حافظه رم اضافی

بــه نســبت نســخههای قبلــی وینــدوز ،وینــدوز  10آن چنان سیســتم عامل
ســنگینی نیســت ولــی همــواره اضافــه کــردن رم میتوانــد تأثیــر زیــادی
بــر بــاال بــردن ســرعت پردازشهــای سیســتم عامــل داشــته باشــد .برای
بســیاری از دســتگاههای امــروزی کــه وینــدوز روی آنهــا نصــب شــده
اســت مثــل تبلتهــای ســرفیس قابلیــت افــزودن رم البتــه وجــود نــدارد
امــا ایــن قابلیــت در لپتاپهــای کاری و یــا لپتاپهایــی کــه بــرای
بــازی اســتفاده میشــوند وجــود دارد امــا بــه صــورت کلــی امــروز ایــن
کار کمتــر انجــام میشــود یــا حداقــل کمتــر توصیــه میشــود .بــه طــور
مثــال اولترابــوک هایــی کــه امــروز روانــه بــازار میشــوند اغلــب داری
مقــداری حافظــه ثابــت هســتند .امــا اگــر هنــوز از یــک پــی ســی رومیزی
اســتفاده میکنیــد میتوانیــد ماژولهــای رم را بــه آن اضافــه کنیــد.
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 -5از هارددیسکهای  SSDاستفاده کنید

در همیــن ســالی کــه گذشــت ،آمــار فــروش هارددیســکهای SSD

توســعه زیــادی داشــت بهنحویکــه باعــث افــت قیمــت آنهــا نیــز
گردیــد .امــا اســتفاده از یــک ذخیــره کننــده اطالعــات  SSDباعــث تأثیــر
بســیار زیــادی در بیشــتر شــدن ســرعت فراخوانــی وینــدوز میگــردد.
اســتفاده از ابزارهــای ذخیرهســازی مبتنــی بــر فنــاوری  SSDنــه تنهــا بــر
بــاال بــردن ســرعت بــوت وینــدوز تأثیــر دارد بلکــه تأثیــر بســیار زیــادی بر
بهبــود عملکــرد نرمافزارهایــی چــون Adobe Photoshop Lightroom
دارد .اگــر از یــک لپتــاپ اســتفاده میکنیــد ،میتوانیــد از ایــن راهــکار
اســتفاده کنیــد بــه ایــن صــورت کــه هــارد درایــو داخلــی دســتگاه را بــا
یــک  SSDمجهــز بــه  USB 3تعویــض کنیــد تــا بتوانیــد از ســرعت ایــن
دســتگاهها بــرای بــاال بــردن ســرعت لپتــاپ خــود اســتفاده کنیــد.

 -6نرمافزارهــای آنتیویــروس و ضــد جاســوسافزار خــود را
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بررســی کنیــد

بــرای بــاال بــردن امنیــت نرمافــزاری وینــدوز همــواره از ابزارهــای مختلفــی
اســتفاده میشــود کــه بــه طــور مثــال ابــزار تــوکار Windows Defender
یکــی از آنهــا اســت .البتــه بســیاری از شــرکتهای دیگــر در سرتاســر
دنیــا نیــز مشــغول تولیــد نرمافزارهــای امنیتــی هســتند کــه همــواره از
آنهــا اســتفاده میکنیــم .بهتــر اســت بــه تنظیمــات نرمافزارهــای امنیتــی
کــه در رایانــه خــود نصــب کردهایــد نگاهــی دوبــاره بیندازیــد.

 -7تنظیمات Powerسیســتم را در حالتMaximum Performance
قــرار دهید

البتــه شــاید انجــام ایــن کار گزینــه مناســبی نباشــد امــا بــاور کنیــد کــه
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در بــاال بــردن ســرعت رایانــه تأثیــر بســزایی دارد .بــه آدرسControl

 Panel / System and Security / Power Optionsبرویــد از آن جــا
روی منــوی بــاز پاییــن افتادنــی در ســمت راســت کلیــک کنیــد و
 High Performanceرا انتخــاب کنیــد.

 -8از  Performance Troubleshooterاستفاده کنید

در کادر جســتجوی  Cortanaدر کنــار کلیــد  Startکافــی اســت تایــپ
کنیــد  troubleshootingو بعــد در بخــش System and Security
میتوانیــد  Check for performance issuesرا انتخــاب کنیــد .حــاال
 Runرا اجــرا کنیــد و ممکــن اســت کــه در اینجــا بتوانیــد دالیلــی را بیابید
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کــه چــرا سیســتم شــما کنــد شــده اســت .بــرای اینکــه بتوانیــد بــه
نتایــج دقیقتــری دســت یابیــد میتوانیــد از System Maintenance
نیــز اســتفاده کنیــد.

 -9ظاهر ویندوز را در پنجره Performance Optionsتغییر دهید

میتوانیــد تنهــا بــا تایــپ عبــارت  adjust appearanceدر Cortana

ایــن کار را انجــام دهیــد .در پنجــرهای کــه بــاز میشــود میتوانیــد بــا
اســتفاده از کلیــد رادیویــی  Adjust for best performanceتغییراتــی را
در ایــن تنظیمــات بــه وجــود آوریــد.
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 Search Indexing-10را غیرفعال کنید

بــه خصــوص بــرای کامپیوترهایــی کــه دارای قــدرت پردازشــی چنــدان
باالیــی نیســتند Search Indexing ،میتوانــد بخــش عمــدهای از منابــع
سیســتم را اشــغال کنــد حتــی اگــر ایــن کار بــه صــورت موقــت اتفــاق
بیفتــد و اگــر جســتجویهای زیــادی انجــام میدهیــد حتمــ ًا بــا ایــن
مشــکل روبــرو خواهیــد شــد .بــرای غیرفعــال کــردن ایــن ویژگــی کافــی
اســت در پنجــره  Control Panelبــه بخــش  Indexing Optionsبرویــد
(البتــه تنهــا کافــی اســت بــا تایــپ عبــارت  indexدر نــوار جســتجوی
 Cortanaدر کنــار کلیــد  Startوارد ایــن بخــش شــوید) ســپس روی
 Modifyکلیــک کنیــد و در نهایــت مکانهایــی را کــه نمیخواهیــد
 Search Indexingدر آنهــا اتفــاق بیفتــد را حــذف کنیــد.
البتــه میتوانیــد ایــن ویژگــی را فعــال نگــه داریــد و تنهــا زمانــی کــه فکــر
میکنیــد ســرعت سیســتم بــه خاطــر اجــرای آن پایین آمده اســت موقتـ ًا آن
را قطــع کنیــد .برای ایــن کار کافــی اســت روی  Computerدر منــوی Start
و یــا دســکتاپ کلیــک راســت کنیــد و ســپس  Manageرا انتخاب کنیــد .در
نهایــت  Servicesرا انتخــاب کنید و بعــد  Applicationsو ســپس .Services
حــال  Windows Searchرا پیــدا کنیــد و روی آن دو بــار کلیــک کنیــد .حال
در پنجــره  Propertiesمیتوانیــد نــوع  Startupفایــل را مشــخص کنیــد که
 Manualباشــد یــا بهطورکلــی  Disabledباشــد .البتــه گزینــه جدیــدی نیــز
بــه نــام  Automatic (Delayed Start) startup typeنیــز در ایــن لیســت
اضافــه شــده اســت کــه میتوانیــد از ایــن گزینــه نیــز اســتفاده کنیــد.
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قابلیتهای جالب و پنهانی

 9ترفند مدیریت  Task Managerدر ویندوز 10

 Task Managerوینــدوز  10تواناییهــای زیــادی دارد کــه شــاید در
نــگاه اول نتــوان بــه همــه آنهــا پــی بــرد ،بــا اســتفاده از میانبرهای مناســب
میتــوان بــه خیلــی از ایــن قابلیتهــا دسترســی پیــدا کــرد .در ادامــه
چنــد نکتــه و ترفنــد در ایــن بــاره را بررســی خواهیــم کــرد.
بــرای اجــرای  Task Managerکلیدهــای  CTL+SHIFT+ESCرا فشــار
دهیــد یــا روی نــوار وظیفــه ( )taskbarراســت-کلیک کــرده و گزینــه
 Task Managerرا انتخــاب کنیــد .خیلــی از کاربــران وینــدوز هســتند
کــه هرگــز ســراغ پنجــره  Task Managerنرفتــه و از تواناییهــای آن
اســتفاده نمیکننــد .شــاید بتــوان گفــت بیشــترین و اصلیتریــن کاربــرد
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ایــن برنامــه بــرای بســتن اپلیکیشـنهایی اســت کــه بــه هــر دلیلــی قفــل
میکننــد و نمیشــود بــه روش معمــول آنهــا را بســت.
بــرای ایــن کار کافــی اســت از لیســت اپلیکیشـنهای بــاز روی اپلیکیشــنی
کــه قفــل کــرده کلیــک کنیــد تــا انتخــاب شــود ،ســپس روی دکمــه End
 Taskکلیــک کنیــد و یــا روی خــود اپلیکیشــن راســت-کلیک کــرده و بعد
گزینــه  End Taskرا انتخــاب کنیــد .بــا ایــن کار اجــرای اپلیکیشــن قفــل
شــده متوقــف شــده و بــه طــور کامــل بســته میشــود.

یکــی دیگــر از گزينههایــی کــه در  Task Managerدر برخی مــوارد کاربردی
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اســت اســتفاده از گزينــه  Always on Topدر منــوی  Optionsاســت کــه
باعــث میشــود ایــن برنامــه همیشــه در بــاالی ســایر پنجرههــای بــاز
قــرار بگیــرد.

حــاال وقــت آن رســیده کــه بــه ســراغ امکانــات جالــب توجــه ایــن برنامه
برویــم .در قســمت پاییــن پنجــره  Task Mangerروی فلــش کنــار عبارت
 More Detailsکلیــک کنیــد .ایــن کار باعــث میشــود انــدازه پنجــره بــه
میــزان قبــل مالحظ ـهای بزرگتــر شــود و گزینههــای بســیار بیشــتری
در اختیــار شــما قــرار گیــرد.
در تــب اول کــه  Processesنــام دارد ،هــر چیــزی کــه در سیســتم شــما
در حــال اجــرا اســت فهرســت میشــود .اگــر عالقمنــد هســتید ببینیــد چه
چیــزی در حــال اســتفاده از تمــام تــوان پردازنــده مرکــزی شــما اســت،
روی ســتون  CPUکلیــک کنیــد تــا یــک فلــش رو بــه پاییــن کنــار آن
ظاهــر شــود ،بــا ایــن کار برنامههــا بــه ترتیــب بــر اســاس میــزان CPU
مصرفــی از بیشــترین بــه کمتریــن مرتــب میشــوند .روی ردیــف بــاالی
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جــدول کــه بــا عناویــن  name/cpu/memory/diskمشــخص شــده
راســت کلیــک کنیــد ،بــا ایــن کار شــما میتوانیــد ســتونهای بیشــتری
از اطالعــات را بــه ایــن جــدول اضافــه کنیــد .ســتون Command Line
مســیری کــه فایــل  exeیــک اپلیکیشــن در آن قــرار دارد را بــه شــما
نمایــش میدهــد و ســتون  Publishبــه شــما اعــام میکنــد کــه چــه
کســی ایــن اپلیکیشــن را نوشــته اســت.

ی ناشــناخته برخــورد
اگــر در لیســت اپلیکیشـنهای در حــال اجــرا بــه نامـ 
کردیــد کــه بــه نظــر بدافــزار یــا ویــروس میرســید ،تنهــا کافــی اســت
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روی نــام آن راســت-کلیک كــرده و گزینــه  search onlineرا انتخــاب
ی نــا آشــنا چیــز خطرناکــی نیســتند و
کنیــد .در اغلــب مــوارد ایــن اســام 
ممکــن اســت مربــوط بــه پردازشــی باشــند کــه در پــس زمینــه مشــغول
اجــرا هســتند و یــا مربــوط بــه بخشــی از یــک اپلیکیشــنی باشــند کــه
از قبــل روی سیســتم شــما نصــب شــده اســت .اگــر در برخــی مواقــع
پنجرههــا رفتــار عجيــب و غریبــی از خــود نشــان میدهنــد ،در فهرســت
اپلیکیشــنهای در حــال پــردازش  Windows Explorerرا پیــدا کنیــد.
ســپس روی دکمــه  Restartپاییــن پنجــره کلیک کنیــد .از این ابــزار برای
اجــرای مجــدد وینــدوز بــدون نیــاز بــه اجــرای مجــدد ســایر اپلیکیشـنها
اســتفاده میشــود .اگــر شــما زیــاد مجبــور بــه ایــن کار میشــوید ،شــاید
وقــت آن رســیده کــه وینــدوز را مجــددا نصــب کنیــد.
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تــب Startupفهرســتی از تمــام اپلیکیشــنهایی کــه زمــان بارگــذاری
وینــدوز بــه طــور خــودکار اجــرا ميشــوند را نمایــش میدهــد .ســتون
 Startup Impactکــه بــا عناویــن  None, Low, Mediumو  Highدرجه
بنــدی شــده اســت ،بــه شــما نشــان میدهــد کــه هــر یــک از ایــن
اپلیکیش ـنها چــه میــزان ســرعت بارگــذاری وینــدوز را کنــد میکننــد.
اگــر میخواهیــد یــک اپلیکیشــن دیگــر بــه طــور خــودکار بــا وینــدوز
اجــرا نشــود ،تنهــا کافــی اســت روی آن راســت-کلیک كــرده و گزینــه
 disableرا انتخــاب کنیــد .امــا فرامــوش نکنیــد کــه بعضــی اپلیکیشـنها
مثــل  Dropboxرا بایــد بعــد از بارگــذاری وینــدوز بــه صــورت دســتی
اجــرا کنیــد ،در غیــر ایــن صــورت ســینک فایلهــای شــما در پــس زمینه
انجــام نخواهــد شــد.

در راســتای افزایــش ســرعت بارگــذاری وینــدوز ،شــما میتوانیــد
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از تــب  Performanceنیــز اســتفاده کنیــد کــه وضعیــت عملکــرد
 CPU, Memory, Disk, Ethernet, Wi-Fiو ( Bluetoothاگــر آن را اجرا
کــرده باشــید) را تحــت نظــر قــرار میدهــد .ایــن تــب بــه شــما اطــاع
میدهــد چــه میــزان پردازنــده و حافظــه در حــال اســتفاده اســت .همچنین
اطالعاتــی در مــورد خــود پردازنــده از جملــه فرکانس کالک ،تعداد هســته
و غیــره نیــز بــه شــما نشــان داده میشــود .اگــر میخواهیــد ایــن اطالعات
را بــرای عیــب یابــی یــا مــوارد دیگــر بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد،
روی ایــن صفحــه راســت-کلیک كــرده و گزینــه  Copyرا انتخــاب کنیــد،
بــا ایــن کار یــک نســخه از ایــن اطالعــات در حافظــه ذخیــره میشــود و
شــما میتوانیــد آن را از طریــق ایمیــل بــرای دیگــران ارســال کنیــد.
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همچنیــن در صورتــی کــه مایــل هســتید جزئیــات بیشــتری در مــورد
ترافیــک شــبکه بــه دســت آوریــد ،داخــل صفحــه راســت-کلیک كــرده
و گزینــه  View Network Detailsرا انتخــاب کنیــد .در ایــن حالــت بــه
صــورت زنــده بــه اطالعــات مربــوط بــه شــبکه وایفــای یــا اترنــت خــود
دسترســی خواهیــد داشــت.

را درلینکدین دنبال کنید

http://ir.linkedin.com/in/shabakehonline
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 9ترفند برای کنترل فرزندان در ویندوز 10

قابلیــت  Family Safetyبــه والدیــن کمــک میکنــد تــا زمــان اســتفاده
از رایانــه را بــرای فرزنــد خــود مشــخص کننــد .همچنیــن بــا ایــن قابلیــت
والدیــن میتواننــد تعییــن کننــد کــه فرزندشــان چــه بــازیای انجــام دهد،
چــه نــوع اپلیکیشــنهایی را اســتفاده کــرده و در چــه وبســایتهایی
گش ـتوگذار کنــد .در نتیجــه ،آســودهخاطر هســتند کــه فرزندشــان تــا
پاســی از شــب مشــغول چــت کــردن یــا بــازی کــردن نخواهنــد بــود.

 .1خانوادهتان را در امان نگه دارید

وینــدوز  ۱۰ماننــد وینــدوز  ۸دارای قابلیتهــای کنترلــی بــرای والدیــن
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اســت تــا بتواننــد از ورود فرزندانشــان بــه محتــوای نامناســب در
فضــای وب کــه بهوفــور دیــده میشــود ،جلوگیــری کننــد .ایــن
کنترلهــا در وینــدوز ،در بخشــی بــه نــام ایمنــی خانــواده توســط
مایکروســافت ( )Microsoft Family Safetyقــرار گرفتهانــد .از
دیگــر فوایــد اســتفاده از ایــن قابلیــت ،حفــظ امنیــت سیســتمعامل
در برابــر دانلــود احتمالــی هرگونــه بدافــزار و نرمافــزار مخــرب
اســت .قابلیــت  Family Safetyبــه والدیــن کمــک میکنــد تــا زمــان
اســتفاده از رایانــه را بــرای فرزنــد خــود مشــخص کننــد .همچنیــن بــا
ایــن قابلیــت والدیــن میتواننــد تعییــن کننــد کــه فرزندشــان چــه
بــازیای انجــام دهــد ،چــه نــوع اپلیکیشــنهایی را اســتفاده کــرده و
در چــه وبســایتهایی گشــتوگذار کنــد .در نتیجــه ،آســودهخاطر
هســتند کــه فرزندشــان تــا پاســی از شــب مشــغول چــت کــردن
یــا بــازی کــردن نخواهنــد بــود .امــا قبــل از اینکــه تنظیمــات الزم
را انجــام دهیــد ،حتمــ ًا بایــد حســاب  Administratorبــا گــذرواژه
مربــوط بــه آن را تعریــف کنیــد تــا فرزندتــان نتوانــد بهراحتــی و
بــدون محدودیــت وارد وینــدوز شــود و کنترلهایــی کــه بــا زحمــت
تنظیــم کردهایــد دســتکاری کنــد .یکــی دیگــر از روشهــای مناســب
بــرای ایــن کار ســاخت حســابهای کاربــری اســتاندارد جداگانــه و
اعمــال محدودیتهــای متفــاوت بــرای هــر کــدام از افــرادی اســت
کــه ممکــن اســت وارد سیســتم شــوند.

www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره  | 13ویندوز  |3 10کنترل  windows 10را به دست بگیرید | 51

 .2کاربر اضافه کنید

پیــش از تنظیمــات کنتــرل در وینــدوز  ،۱۰مطمئــن شــوید تمــام نیازهــای
اولیــه ایــن سیســتم بهدرســتی نصــب شــده باشــد .اگــر فقــط از یــک
حســاب بــرای تمــام اعضــای خانــواده اســتفاده میکنیــد ،زمــان آن
رســیده اســت کــه تغییــری انجــام دهیــد و حداقــل یــک حســاب دیگــر
نیــز تعریــف کنیــد.
بــرای ایــن کار روی دکمــه شــروع کلیــک کنیــد و گزینــه تنظیمــات
( )Settingsرا انتخــاب کنیــد .ســپس  Accountsو بعــد از آن بــر
 Family and Other Usersکلیــک کنیــد .در ایــن مرحلــه حســاب
کاربــران بــه دو گــروه تقســیم میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه
قــرار اســت بــرای افــراد جوا نتــر خانــواده حســاب جدیــدی
بــاز شــود؛ گزینــه  Add a Family Memberرا انتخــاب کنیــد.
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 .3کاربر خردسال تعریف کنید

گزینــه  Add a childرا انتخــاب کنیــد .اگــر میخواهیــد نــوع فعالیــت
فرزندتــان در محیــط وینــدوز و وب را کنتــرل کنیــد ،حتمـ ًا بایــد یــک
حســاب کاربــری برایــش تعریــف کنیــد .چنانچــه حســاب کاربــری
دارد ،آدرس ایمیــل مربوطــه را وارد کنیــد .در ایــن مرحلــه  Nextو
ســپس  Confirmرا کلیــک کنیــد .بــه محــض اینکــه حســاب کاربــری باز
شــد ـ بــرای بــار اول فرزندتــان بایــد وارد وینــدوز بــه ایمیلــی کــه تعریف
کردهایــد وارد شــوید و بــا بــاز کــردن دعوتنامــهای کــه از طــرف
مایکروســافت فرســتاده شــده اســت ،روی لینــک تأییــدی کــه داخــل آن
وجــود دارد کلیــک کنیــد تــا به شــما اجــازه تنظیمــات مربــوط به خانــواده،
بهمنظــور بــاز کــردن حســاب جدیــد روی دســتگاه داده شــود.
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 .4یک حساب جدید مایکروسافت باز کنید

اگــر فرزنــد شــما حســاب مایکروســافت نــدارد؛ روی گزینــه

''The person who I want to add doesn't have an email address

کلیــک کنیــد تــا عملیــات آغــاز شــود .زمانیکــه اطالعــات الزم را وارد
میکنیــد ،گزینــه ' 'Get a new email addressرا انتخــاب کنیــد تــا
ایمیلــی بــا دامنــه  @outlook.comبــه آنهــا داده شــود؛ بــرای مثــال
 childname@outlook.comزمانیکــه گــذرواژه تعریــف میکنیــد
بهخاطــر داشــته باشــید عبارتــی را انتخــاب کنیــد کــه حفــظ کــردن آن
بــرای فرزندتــان کار دشــواری نباشــد؛ چراکــه آنهــا هــر زمان قصــد وارد
شــدن بــه وینــدوز را داشــته باشــند ،بــا وارد کــردن ایــن گــذرواژه اجــازه
ورود پیــدا میکننــد.
از نظــر امنیتــی بهتــر اســت شــماره تلفــن همــراه یــا یــک آدرس ایمیــل
دوم نیــز وارد کنیــد تــا در صــورت بــروز هرگونه مشــکل ،امــکان برقراری
ارتبــاط و پیگیــری موضــوع پیشآمــده وجــود داشــته باشــد.
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Access Family Safety .5

در قســمت  Family & Other Usersمیتوانیــد فهرســت تمــام کســانی را
کــه بــه دســتگاه اضافــه کردهایــد ،مشــاهده کنیــد .آنهایــی کــه بــا عنوان
«در انتظــار» مشــخص شــدهاند ،کســانی هســتند کــه هنــوز دعــوت شــما
را نپذیرفتهانــد؛ در نتیجــه تنظیمــات مربــوط بــه ایمنــی خانــواده یــا همــان
 Family Safetyروی آنهــا عمــل نمیکنــد .اگــر بــرای متقاعــد کــردن
آنهــا بــه پذیرفتــن ایــن دعــوت مشــکل داریــد؛ روی  Blockکلیــک کنید
تــا موقتـ ًا نتواننــد به محیــط وینــدوز وارد شــوند.
بــرای راهانــدازی یــک حســاب یــا تغییــر تنظیمــات آن بــرای فرزندانتــان،
روی لینــک  Manage Family Settings Onlineکلیــک کنیــد تــا از
داخــل مرورگــری کــه بــا آن کار میکنیــد بــه وبســایت تنظیمــات
مربوطــه دسترســی پیــدا کنیــد.
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 .6وب را قفل کنید

بــرای اینکــه دسترســی بــه وب را محدود کنید ،یکــی از حســابهای مدنظرتان
را انتخــاب کنیــد .ســپس روی دکمــه  Settingsکــه کنــار Web Browsing
قــرار دارد کلیــک کنیــد .گزینــه  Inappropriate Websitesرا روی On
قــرار دهیــد تــا از مســدود شــدن محتــوای مربــوط بــه بزرگســاالن در
هنــگام وبگــردی مطمئــن شــوید .همچنیــن گزینــه Bing SafeSearch
بایــد روی  Onباشــد.
بــه پاییــن صفحــه نــگاه کنیــد .در ایــن قســمت گزینههایــی وجــود دارد
کــه اجــازه ورود بــه وبســایتهای خــاص را میدهنــد یــا بهصــورت
موقتــی بعضــی از ســایتهای دیگــر را مســدود میکننــد .کافــی اســت
داخــل هــر کادر آدرس  URLمربوطــه را تایــپ کنیــد و ســپس روی
 Allowیــا  Blockکلیــک کنیــد تــا آنهــا را بــه فهرســت ســفید یــا ســیاه
فرزندتــان اضافــه کنیــد.
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 .7ساعت را تنظیم کنید

بــا انتخــاب گزینــه  Screen Timeمیتوانیــد مــدت زمانــی را کــه
فرزندتــان بــه ایــن دســتگاه دسترســی دارد محــدود و کنتــرل کنیــد.
ابتــدا ' 'Set limits for when my child can use devicesرا روی
 Onقــرار دهیــد و ســپس زودتریــن و دیرتریــن زمانــی را کــه اجــازه
دارنــد بــه کامپیوتــر دسترســی داشــته باشــند مشــخص کنیــد .شــایان
ذکــر اســت ایــن تنظیــم را میتوانیــد بهصــورت جداگانــه بــرای
روزهــای مختلــف هفتــه انجــام دهیــد .حتــی میتوانیــد مقــدار
اســتفاده روزانــه را نیــز محدودتــر کنیــد تــا روی دسترســی آنهــا
کنتــرل بیشــتری داشــته باشــید.
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 .8اپلیکیشنها را محدود کنید

گزینــــــــه  Apps & Gamesرا انتخـــــــاب کنیـــــد؛ سپــــــس
' 'Block inappropriate apps and gamesرا روی  Onقــرار دهیــد.
بــه پاییــن صفحــه برویــد و ســن فرزندتــان را مشــخص کنیــد .بــا ایــن کار
آنهــا فقــط برنامههــا و اپهایــی از وینــدوز اِســتور را میتواننــد دانلــود و
نصــب کننــد کــه مناســب رده سنیشــان باشــد.

 .9روی الگها دقت کنید

یکــی از کاربردیتریــن قســمتهای مرکــز  Family Safetyمربــوط بــه
صفحــه اصلــی فرزندتــان میشــود .دو ســوئیچ کــه بهصــورت پیشفــرض
فعــال هســتند ،بــه شــما ایــن امــکان را میدهنــد کــه فعالیــت و عملکــرد
فرزنــد خــود را روی ایــن صفحــه مشــاهده کنیــد و ایمیلهــای هفتگــی
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دربــاره میــزان اســتفاده ،نصــب اپلیکیشــن و عادتهــای وبگــردی آنهــا
بــرای شــما ارســال شــود.

اگــر در یکــی از ایــن گزارشهــا بــه مــوردی برخوردیــد کــه بــه نظرتــان
مناســب فرزنــد شــما نیســت؛ بهتــر اســت صحبــت کوتــاه و مفیــدی بــا او
داشــته باشید

با عضویت در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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را در تلگرام دنبال کنید
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چگونه در ویندوز  10شارژ باتری دستگاهها را افزایش دهیم؟

یکــی از ویژگیهــای جدیــد وینــدوز  ۱۰کمــک بــه زیرنظــر داشــتن و
حفــظ شــارژ باطریهــای گوشــیهای هوشــمند اســت .مایکروســافت
ایــن سیســتمعامل را هــم بــرای دســتگاههای دســکتاپ و هــم بــرای
دســتگاههای موبایــل طراحــی کــرده اســت .وقتــی میگوییــم دســتگاههای
موبایــل یعنــی بایــد شــارژ بیشــتری فراهــم کنیــم یــا مصــرف انــرژی را
کاهــش دهیــم.
وینــدوز  ۱۰بهگون ـهای طراحــی شــده تــا بتوانــد روی طیــف وســیعی از
دســتگاههای مختلــف ماننــد لپتــاپ و تلبتهــا کــه از باطــری اســتفاده
میکننــد کار کنــد .بــرای اینکــه کاربــران بتواننــد باطــری دســتگاه خــود
را بــه خوبــی مدیریــت و حفــظ کننــد؛ وینــدوز  ۱۰از ابــزار جدیــدی بهنــام
 Battery Saverاســتفاده میکنــد .بــه محــض اینکــه شــارژ باطــری
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دســتگاه بــه کمتــر از درصد تعیینشــده برســد ابــزار  Battery Saverوارد
عمــل شــده و بــا شناســایی و قطــع برنامههــا و مکانیزمهایــی کــه شــارژ
زیــادی مصــرف میکننــد درصــد مصــرف را بــه میــزان قابــل مالحظهای
کاهــش میدهــد .اکــر میخواهیــد تــا از باطــری اســتفاده بیشــتری کنیــد
میتوانیــد یعضــی تنظیمــات باطــری را تغییــر دهیــد .بهتــر اســت کمــی
دقیقتــر بــه ایــن موضــوع بپردازیــم.

از  Battery Saverاستفاده کنید

قابلیت BatterySaverبطورخودکارعمرباطریراافزایشمیدهد

بــرای اینکــه وارد برنامــه  Battery Saverشــوید از منــوی اســتارت
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 Settingsرا انتخــاب کنیــد .وقتــی صفحــه  Settingsبــاز شــد دکمــه
 Battery Saverرا اتخــاب کنیــد؛ همانطــور کــه در شــکل زیــر میبینیــد.
در قســمت  Overviewمیــزان شــارژ باطــری را در همان لحظــه میتوانید
بــه شــکل درصــد و مقــدار زمــان باقیمانــده تــا اتمــام شــارژ مشــاهده
کنیــد .میبینیــد کــه در ایــن سیســتم کــه عکــس آن گرفتــه شــده عمــر
باقیمانــده باطــری  ۷۴درصــد اســت و اگــر از لحــاظ زمانــی بخواهیــم
ایــن زمــان  ۱ســاعت و  34دقیقــه اســت.
در قســمت  Battery Saverمیبینیــد کــه در حالــت فعلــی ایــن قابلیــت
خامــوش اســت .شــاید تعحــب کنیــد کــه چــرا خامــوش اســت .خــوب
کامــا واضــح اســت چــون فعــا باطــری  74درصــد شــارژ دارد .بصــورت
پیشفــرض  Battery Saverزمانــی فعــال میشــود کــه شــارژ باطــری
پایینتــر از  ۲۰درصــد بــرود .امــا شــما در صــورت دلخــواه میتوانیــد در هــر
زمــان ایــن گزینــه را روشــن کنیــد .فقط کافی اســت کــه در صفحــه Settings
ایــن کار را انجــام دهیــد .بــه غیــر از ایــن روش؛ دو راه دیگــر هــم هســت کــه
میتوانیــد خیلــی راحتتــر ایــن قابلیــت را فعــال کنیــد .وقتــی روی آیکــون
باطــری در نــوار ابــزار کلیــک کنیــد میبینیــد کــه صفحــه اعالنــی بــاالی آن
ظاهــر میشــود .فقــط کافــی اســت کــه آیکــون  Battery Saverرا کلیک کنید
کــه در شــکل زیــر بهوضــوح نشــان داده شــده اســت .همچنیــن میتوانیــد
وارد  Action Centerشــده و  Battery Saverرا انتخــاب کنیــد کــه در شــکل
بعــدی نشــان داده شــده اســت.
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بــا کلیــک کــردن روی آیکــون باطــری پنجــره کوچکــی روی صفحــه ظاهر
میشــود کــه میتوانیــد بــا کلیــک بــر روی آن بصــورت دســتی Battery
 Saverخامــوش یــا روشــن کنید.

همچنین میتوانید بصورت دستی  Battery Saverرا از  Action Centerانتخاب کنید.
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وقتــی  Battery Saverفعــال میشــود صفحــه مــن نــور شــده و یــک
تصویــر کوچــک ســبز رنــگ روی آیکــون باطــری در نــوار ابــزار کنــار
ســاعت ظاهــر میشــود کــه در شــکل نیــز مشــخص اســت.

وقتی  Battery Saverروشن شد تصویر سبز رنگی روی آیکون باطری ظاهر میشود.

وقتــی  Battery Saverفعــال شــد بــا بــردن نشــانگر مــاوس روی آیکــون
باطــری میتوانیــد میــزان شــاژ باطــری را ببینیــد کــه در شــکل مربوطــه
نشــان داده شــده اســت.

با نگ ه داشتن نشانگر ماوس روی آیکون باطری مقدار شارژ باطری معلوم میشود.
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زمانیکــه دســتگاه خــود را بــه شــارژ بزنیــد  Battery Saverدر دســترس
نخواهــد بــود کــه در تصویــر نشــان داده شــده و از پنجــره اعــان میبینید
کــه چقــدر زمــان تــا شــارژ کامــل باطــری باقیمانــده اســت.

زمانیکه دستگاه در حال شارژ شدن است؛  Battery Saverقابل دسترسی نیست.

تنظیم و پیکربندی Battery Saver

از دکمــه مربــوط بــه  Battery Saverدر  Settingsمیتوانیــد تعییــن
کنیــد کــه  Battery Saverچگونــه کار کنــد .کار را بــا کلیــک بــر روی
 Battery Saver Settingsآغــاز کنید.وقتــی صفحــه مربــوط بــه تنظیمات
ایــن برنامــه ظاهــر شــد (کــه در شــکل زیــر میبینیــد) کامــا مشــخص
اســت کــه چکونــه میتوانیــد نحــوه کار  Battery Saverرا بــه دلخــواه
خــود تغییــر دهیــد.
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صفحه تغییر تنظیمات  Battery Saverبه شما این امکان را میدهد که شیوه کار آن را تغییر دهید.

اگــر دوســت نداریــد کــه  Battery Saverبطــور خــودکار فعــال شــود

میتوانیــد تیــک گزینــه

Turn Batter Saver Automatically On If My Battery Falls Below

را برداریــد .بــا ایــن کار  Battery Saverفقــط وقتــی وارد عمــل میشــود
کــه شــما در تنظیمــات آن اعمــال کردهایــد .در حالــت عــادی وقنــی
شــارژ باطــری از  ۲۰درصــد کمتــر شــود Battery Saver ،شــروع بــه کار
میکنــد ولــی در صورتیکــه مایــل باشــید میتوانیــد بــا تغییــر محــل
نشــانگر ایــن مقــدار را تغییــر دهیــد.
همانطــور کــه قبــا هــم توضیــح دادم یکــی از کارهایــی کــه Battery Saver
بــرای کــم کــردن میزان مصــرف باطــری انجام میدهــد جلوگیــری از نمایش
اعــان اپهایــی اســت کــه بطــور خــودکار پیغامهــا را نشــان میدهنــد .امــا
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اگــر مایــل هســتید کــه همچنــان آنهــا را دریافــت کنیــد کافــی اســت

Allow Push Notifications From Any App While In Battery Saver

را تیــک بزنیــد.
روش دیگــری کــه  Battery Saverبــرای پاییــن آوردن مصــرف باطــره

انجــام میدهــد کاهــش نــور صفحهنمایــش اســت .ولــی اگــر میخواهیــد
همچنــان نــور صفحهتمایــش در بیشــترین حــد خــود باشــد؛ تیــک
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 Lower Screen Brightness While In Battery Saverرا برداریــد.
بهعنــوان یــک راه حــل جایگزیــن بــرای دریافــت پیغــام اعــان اپهــا؛
از دکمــه  Add An Appدر قســمت  Always Allowedاســتفاده کنیــد
تــا بتوانیــد برنامــه دلخــواه خــود را انتخــاب کنیــد .وقتــی ایــن دکمــه را
انتخــاب کنیــد؛ صفحــهای شــامل تمــام برنامههــای نصــب شــده روی
دســتگاه بــرای شــما ظاهــر میشــود و مطابــق شــکل هــر اپــی را کــه
دوســت داشــته باشــید میتوانیــد انتخــاب کنیــد.
میتوانیــد بعضــی از برنامههــای مــورد دلخــواه خــود را از ایــن قســمت
انتخــاب کنیــد تــا بتوانیــد پیغامهــا را همچنــان دریافــت کنیــد.
میتوانیــد بــا انتخــاب  Battery Useدر قســمت  Overviewگزینههــای
دیگــری کــه بــرای کار بــا  Battery Saverگذاشــته شــده اســت را ببینید.
نظر شما چیست؟
بــر روی کــدام یــک از دســتگاههای خــود وینــدوز  ۱۰داریــد؟ لپتــاپ
یــا تبلــت؟ نظــر شــما دربــاره ایــن امــکان جدیــد وینــدوز  ۱۰چیســت؟
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