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دستکاری ویندوز برای رسیدن به شخصی سازی

با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید

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

ــن وینــدوز اعمــال شــود. ــر روی ای اســتفاده  راحت ت

 1- تغییر منو استارت
ــل  ــاز تبدی ــائل مشکل س ــی از مس ــه یک ــدوز 8 ب ــتارت در وین ــو اس من
شــد. مایکروســافت در راســتای رابــط کاربــری مــدرن وینــدوز8 ایــن منــو 
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ــذا  ــرد، ل ــدا نک ــدار پی ــی طرف ــد خیل ــط جدی ــن محی ــرد. ای را  حــذف ک
ــتارت در  ــو اس ــد؛ من ــو را بازگردان ــن من ــدوز 10 ای ــافت در وین مایکروس
وینــدوز 10 بســیار ســریع و روان کار می کنــد، تمــام نرم افزارهــا نیــز در 
ــرای  ــر ب ــه ســه روش زی ــو را ب ــن من ــد ای ــا می توانی ــو وجــود دارد. ام من

خــود بهینــه کنیــد:
•  انــدازه محیطــی کــه کاشــی های زنــده در آن قــرار دارنــد را می توانیــد 
ــاز اســت،  ــی کــه ب ــو اســتارت در زمان ــا گرفتــن و کشــیدن گوشــه من ب

تغییــر دهیــد.
•  اگــر دوســت داریــد کــه منــو اســتارت همچــون وینــدوز 8 بــه صــورت 
 Settings>Personalization>Start تمــام صفحــه باشــد، از مســیر

ــد. ــن کنی ــه Use Start full screen را روش گزین
•  بــرای اینکــه هیــچ کاشــی زنــده ای نمایــش داده نشــود می توانیــد برروی 
هــر یــک از آنهــا راســت کلیــک و ســپس گزینــه  Unpin from Start را 

ــاب کنید انتخ
.

2- تغییر نرم افزارهای پیش فرض ویندوز
ــدوز 10  ــه وین ــت ک ــکالتی اس ــی از مش ــرض، یک ــای پیش ف نرم افزاره
اســت. تغییــر ایــن رونــد در وینــدوز 10 کمی دردسرســاز اســت. در بعضی 
ــد  ــوان پیش فــرض انتخــاب کنی ــه عن ــزاری را ب ــی اگــر نرم اف ــع حت مواق
ــزار  ــر نرم اف ــرای تغیی ــد. دو روش ب ــاق نمی افت ــن عمــل اتف ــاز گاهــی ای ب

ــر وجــود دارد. ــه صــورت زی پیش فــرض ب
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•  بــرای یــک نــوع فایــل خــاص، بــر روی فایــل مــورد نظــر راســت کلیک 
کنیــد. در قســمت Open With بــر روی Choose another app کلیــک 
کنیــد. در پاییــن پنجــره  بــاز شــده بــر روی Always use this app کلیک 

کنیــد و نرم افــزار مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد.
•  درون کورتانا عبارت Default Programs را جســتجو کنید. ســپس بر روی 
آن کلیــک کنیــد تــا بــاز شــود. بــر روی set your default programs کلیک 
ــر  ــپ اگ ــمت چ ــود از س ــاز می ش ــه ب ــره ای ک ــد. در پنج کنی
ــاب  ــا انتخ ــد ب نی ــد می توا ــک کنی ــزار کلی ــک نرم اف ــر  روی ی ب
نرم افــزار  کــه  فایل هایــی  تمــام   Set this program as default
ــاز  ــزار ب ــن نرم اف ــا ای ــردن را دارد را ب ــاز ک ــی ب ــان توانای انتخابی ت
ــد،  ــاب کنی ــر Choose defaults for this programs را انتخ ــد؛ اگ کنی
می توانیــد بگوییــد کــه چــه نــوع فایل هایــی بــا ایــن نرم افــزار بــاز شــود.
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ــه  Task View از  ــا و دکم ــت وجو، کورتن ــوار جس ــتن ن 3- برداش
Taskbar روی 

اگــر بــا بــودن نــوار ســرچ و دکمــه  Task View مشــکلی داریــد، بــه راحتی 
 Search و رفتــن بــه قســمت Taskbar بــا راســت کلیــک کــردن بــر روی
- یــا اگــر کورتانــا را فعــال کرده ایــد، بــه قســمت کورتانــا، - و برداشــتن 
تیــک Show search box ایــن نــوار را حــذف کنیــد. در قســمت پاییــن 
Search یــا کورتانــا بــا زدن بــر روی Show Task View button دکمــه  

Task View را نیــز حــذف کنیــد.
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4- تغییر رنگ نوار Title پنجره های باز شده

تغییــر رنــگ نــوار Title در وینــدوز 8 تنهــا بــا چنــد کلیــک امکان پذیــر 
ــکان را  ــن ام ــد 10056 ای ــدوز 10 بیل ــافت در وین ــا مایکروس ــود ام ب
ــد،  ــر دهی ــوار Title را تغیی ــگ ن ــد رن ــه بتوانی ــرای اینک ــرد. ب ــذف ک ح
بایــد نرم افــزار Winaero Tweaker را نصــب کنیــد. ســپس درون ایــن 
نرم افــزار همچــون شــکل زیــر بــه قســمت Appearance رفتــه ســپس 
ــمت  ــط س ــد در محی ــد و بع ــک کنی ــر روی Colored Title Bars کلی ب
راســت Enable Colored Title Bars را انتخــاب کنیــد. از ایــن پــس هــر 
رنگــی را کــه بــه عنــوان Accent Color در تنظیمــات انتخــاب کنیــد بــه 
عنــوان رنــگ نــوار Title نیــز انتخــاب می شــود. بــرای اینکــه ایــن تنظیــم 
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ــک  ــد روی Disable Colored Title Bars کلی ــد می توانی ــذف کنی را ح
کنیــد، یــا اینکــه تــم مــورد اســتفاده  را عــوض کنیــد. ایــن نرم افــزار را از 

ســایت Winaero دانلــود کنیــد.

5- غیرفعال کردن به روزرسانی ها در ویندوز 10
ــپس  ــود و س ــودکار دانل ــورت خ ــه ص ــانی ها ب ــدوز 10 به روزرس در وین
ــد،  ــر می رس ــه  نظ ــوب ب ــن کار خ ــو ای ــک س ــوند. از ی ــب می ش نص
مخصوصــا بــرای افــرادی کــه ایــن عمــل را فرامــوش می کننــد بــه آن هــا 
ــا ســخت افزار  ــدوز 10 درایوره ــه وین ــی ک ــا از آنجای ــد. ام کمــک می کن
سیســتم شــما را نیــز دانلــود می کنــد در بعضــی مــوارد ممکــن اســت کــه 
درایــوری کــه بــه عنــوان به روزرســانی دانلــود و نصــب می شــود عامــل 

ایجــاد مشــکل شــود. 
بــرای اینکــه از نصــب یــک درایــور یــا هــر کــدام از به روزرســانی ها 
 )Troubleshooter( جلوگیــری کنیــد، شــما نیــاز بــه یــک تربل شــوتر
ــردن  ــاز ک ــود و ب ــس از دانل ــد. پ ــافت داری ــود مایکروس از خ
Show or hide updates troubleshooter بــر روی Next کلیــک 
ــال به رروزرســانی ها  ــه دنب ــا ب ــد ت ــر کنی کنیــد. ســپس چنــد لحظــه صب

بگــردد.
ــکل  ــه ش ــما ب ــرای ش ــه ب ــانی ها دو گزین ــردن به روزرس ــدا ک ــس از پی پ

ــود. ــش داده می ش ــر نمای زی
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به روزرســانی های  تمــام  کنیــد؛  کلیــک  را   Hide Updates گزینــه  
ــک آن  ــود، تی ــش داده می ش ــمت نمای ــن قس ــما در ای ــرای ش ــود ب موج
ــد،  ــب کنی ــد آن را نص ــد نداری ــا قص ــد ی ــه کار نمی کن ــانی ک به روزرس
ــانی ها از  ــن به روزرس ــد؛ ای ــک کنی ــر روی Next کلی ــپس ب ــد؛ س بزنی

لیســت به روزرســانی های شــما پــس از اینــکار حــذف می شــوند.
ــد را  ــاب نمودی ــال انتخ ــه قب ــانی هایی را ک ــن به روزرس ــه ای ــرای اینک ب
ــد و  ــک کنی ــر روی Show hidden updates کلی ــد ب ــد؛ بای بازگردانی
ــک  ــرده و Next را کلی ــاب ک ــر را انتخ ــورد نظ ــانی م ــپس به روزرس س

ــد. ــود کنی ــافت دانل ــزار را از مایکروس ــن نرم اف ــد. ای کنی

        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 گروه هــا 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 می شــوند، بلکــه توانایــی شــما در 

ــا منــوی شــروع را نیــز افزایــش می دهنــد. کار ب
البتــه الزم بــه توضیــح اســت وینــدوز 10 در مقایســه بــا سیســتم عامل های 
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دیگــری همچــون وینــدوز 7 پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارد. به طــور 
ــله  ــازی سلس ــک پیاده س ــه تکنی ــی هیچ گون ــخه های قدیم ــال، در نس مث
مراتــب پیشــرفته پوشــه ها یــا کشــیدن و رهــا کــردن عناصــر بــه ســمت 
چــپ منــوی شــروع وجــود نداشــت. ایــن ویژگی هــای هوشــمند نشــان از 

توانایــی ذاتــی سیســتم عامل وینــدوز 10 دارنــد.

1. وظایف اصلی در سمت راست
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ــا و  ــا برنامه ه ــتند ت ــی را داش ــن توانای ــران ای ــدوز 7 کارب ــر در وین اگ
ــه  ــوی شــروع اضاف ــه من ــا کــردن ب ــق کشــیدن و ره پوشــه ها را از طری
کننــد، در وینــدوز 10 توانایــی انجــام چنیــن کاری را ندارنــد. در عــوض، 
ــا برنامه هــا را از منــوی  در بخــش Most Used ایــن توانایــی را داریــد ت
ــا  ــن فرآینــد باعــث می شــود ت ــه ســمت دســکتاپ بکشــید، ای شــروع ب
میانبــری بــرای برنامــه ایجــاد گــردد. همچنیــن ایــن توانایــی را داریــد تــا 
برنامــه ای را از ســمت چــپ منــوی شــروع بــه ســمت راســت آن منتقــل 
کنیــد، برنامــه منتقــل شــده هماننــد کاشــی های موجــود در ایــن بخــش 
قــرار خواهــد گرفــت، البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ایــن اقــدام 
ــرای  ــا برنامــه از بخــش Most Used حــذف شــود. ب باعــث می شــود ت
ایــن منظــور روی یــک برنامــه کاربــردی کلیــک راســت کــرده و گزینــه 
Pin to start را بــرای ســاخت یــک کاشــی بــرای برنامــه ای 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 10 گزینــه Pin to Start menu را بــه شــما نشــان می دهــد، بــا 
انتخــاب ایــن گزینــه برنامــه مذکــور بــه منــوی شــروع منتقــل می شــود. 
ــا  ــا یکســری پوشــه ی در وینــدوز 10 ایــن توانایــی را در اختیــار داریــد ت
ــا را در  ــه فایل ه ــی ب ــا میانبرهای ــا ی ــه برنامه ه ــق ب ــاص متعل ــر خ میانب
فهرســت All Apps قــرار دهیــد. همچنیــن این قابلیــت را در اختیــار دارید 
ــروع  ــوی ش ــت من ــمت راس ــه س ــی ها ب ــه کاش ــبیه ب ــه ها را ش ــا پوش ت
ســنجاق کنــد. امــا ایــن قابلیــت در ارتبــاط بــا فایل هــا وجــود نــدارد. البتــه 
الزم بــه توضیــح اســت قابلیــت Most Used بــه گونــه ای طراحــی شــده 
ــر مــورد اســتفاده  ــا برنامه هایــی کــه به طــور مکــرر توســط کارب اســت ت
قــرار می گیرنــد 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 به طــور خــودکار در بخــش Most Used قــرار گیــرد.

2. پیادهسازی تنظیمات پیشرفته در سمت چپ منوی شروع
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ــا  ــاط ب ــژه را در ارتب ــک بخــش وی ــره Settings ی ــافت در پنج مایکروس
تنظیمــات منــوی شــروع قــرار داده اســت. البتــه تنظیمــات ایــن بخــش 
ــد. ــود می آورن ــه وج ــی را ب ــرات جالب ــوند تغیی ــازی ش ــه پیاده س زمانی ک

Show most used apps
ــی نشــان دادن  ــه فعــال باشــد، منــوی شــروع توانای ــن گزین زمانی کــه ای
فهرســت برنامه هایــی کــه به طــور مرتــب مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد 
را دارد. در صورتــی کــه ایــن گزینــه را غیرفعــال کنیــد بخــش مربــوط بــه 
ایــن گزینــه در منــوی شــروع خالــی خواهــد بــود. امــا چنان کــه پیش تــر 
بــه آن اشــاره شــد، هــر چنــد این ویژگــی یــک قابلیــت قدرتمند به شــمار 
مــی رود، امــا هوشــمندی ایــن گزینــه زمانــی خــود را نشــان می دهــد کــه 
به طــور مرتــب یــک برنامــه کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد.

Show recently added apps
ــورد  ــی م ــا تازگ ــه ب ــی ک ــال باشــد، برنامه های ــه فع ــن گزین ــه ای زمانی ک

ــود. ــان داده می ش ــد نش ــرار گرفته ان ــتفاده ق اس

Use Start full screen
ــا منــوی شــروع وینــدوز در  فعــال بــودن ایــن گزینــه باعــث می شــود ت
حالــت تمــام صفحــه قــرار گیــرد، ایــن گزینــه منــوی شــروع را هماننــد 
یــک تبلــت بــزرگ در اختیارتــان قــرار می دهــد. در ایــن حالــت کاشــی ها 
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ــد، ــرار می گیرن ــش ق ــر صفحه نمای در سرتاس
بــه عبــارت دیگــر شــکل و شــمایل منــوی شــروع هماننــد صفحــه شــروع 
ــر  ــه کــه در تصوی ــدوز 8 اســت. همان گون ــده سیســتم عامل وین در خانوان
ــه  ــردی ب ــای کارب ــه برنامه ه ــوط ب ــی مرب ــد، کاش ــاهده می کنی ــاال مش ب
حالــت بــزرگ و در قالــب گروه هــای خــاص خــود نشــان داده می شــوند.

Show Recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar
زمانی کــه ایــن گزینــه فعــال باشــد، عناصــری کــه بــه تازگــی بــاز شــده اند 
ــاهده  ــه مش ــوار وظیف ــا در ن ــروع ی ــوی ش ــش Jump Lists من را در بخ
خواهیــد کــرد. البتــه ایــن ویژگــی بیشــتر به جــای آن کــه کاربردی باشــد، 
حالــت نمادیــن دارد. File Manager تنهــا پوشــه هایی کــه ســنجاق شــده 
 Jump List ــد را در ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــب م ــور مرت ــا به ط ی
نشــان می دهــد. مرورگــر مایکروســافت اچ نیــز هر Jum Lists را نشــان 

نمی دهــد.

All App Lists 3. سفارشیسازی پوشهها در
تــا ایــن بخــش از مقالــه دربــاره All Apps List اطالعــات مناســبی را بــه 
 All Apps .دســت آورده و می دانیــد ایــن ویژگــی چگونــه عمــل می کنــد
بــه شــما ایــن توانایــی را می دهــد تــا روی یــک برنامــه یــا پوشــه ای کــه 
ــا  ــوار وظیفــه ی ــه ن ــرار دارد کلیــک راســت و آن را ب در All Apps List ق
بــه بخــش کاشــی ها منتقــل کنیــد. امــا نحــوه نمایــش برنامه هــا در ایــن 
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ــت.  ــرل اس ــل کنت ــز قاب ــش نی بخ
اگــر بــه بــاالی ایــن قســمت دقــت 
کــه  می کنیــد  مشــاهده  کنیــد 
ــارت 0-9 نوشــته شــده اســت.  عب
اگــر روی ایــن عبــارت کلیــک 
کنیــد گزینــه ای در اختیارتــان قــرار 
ــازی  ــوه مرتب س ــه نح ــرد ک می گی
را  شــروع  منــوی  در  پوشــه ها 

ــد. ــرل می کنن کنت
ایــن ویژگــی هماننــد یــک دفترچــه 
توانایــی  و  کــرده  عمــل  تلفــن 
و  برنامه هــا  نــام  مرتب ســازی 
پوشــه ها را بــر اســاس حــروف 

ــداد دارد. ــا اع ــا ی ــف الفب مختل

4. نحوه ساخت یک پوشه پیشرفته
ــر  ــی ب ــرل کامل ــا کنت ــد ت ــی را دارن ــن توانای ــدوز 10 ای ــران در وین کارب
ــه  ــر پوش ــر زی ــال در تصوی ــور مث ــند. به ط ــته باش All Apps List داش
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سفارشــی بــه نــامVisual Studio 2015  را مشــاهده می کنیــد کــه در آن 
ــرار دارد. ــردی درون آن ق ــای کارب ــه برنامه ه ــی ب لینک های

ــی  ــه های سفارش ــم پوش ــه می توانی ــه چگون ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س  ام
ــی  ــه های سفارش ــد پوش ــرای تولی ــم. ب ــد کنی ــود را تولی ــاز خ ــورد نی م
ــیر  ــه مس ــدا ب ــد، ابت ــاهده می کنی ــاال مش ــر ب ــه در تصوی ــه ک آن گون
 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
ــام  برویــد. حــال پوشــه موردنظــر خــود را ایجــاد کنیــد. به طــور مثــال ن
ــه  ــن پوش ــال در ای ــد. ح ــن کنی ــر را  MyFolder تعیی ــورد نظ ــه م پوش
میانبرهایــی کــه بــه آن هــا نیــاز داریــد را قــرار دهیــد. بــا ایــن روش ســاده 
پوشــه  موردنظــر شــما در منــوی شــروع ســاخته شــده و عبــارت New در 

ــود. ــته می ش ــل آن نوش مقاب
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ــراه  ــه هم ــوق ب ــه ف ــد پوش ــاهده می کنی ــر مش ــه در تصوی ــه ک همان گون
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــد. ام ــرار گرفته ان ــوی شــروع ق ــر آن در من میانب
اشــاره کنــم کــه مــن بــا اســتفاده از ایــن روش موفــق بــه ســاخت سلســله 
ــر  ــه نظ ــدم. ب ــو در  All Apps List نش ــو در ت ــه های ت ــی از پوش مراتب
ــه اســت کــه پوشــه های  ــه ایــن گون می رســد سیســتم کار وینــدوز 10 ب
تــو در تــو را بــرای میانبرهــا مورد اســکن قــرار داده و فقــط میانبرهــا را در 

ــد. ــرار می ده ــروع ق ــوی ش ــردی در من ــای کارب ــت برنامه ه فهرس
همچنین سعی کردم زیر پوشه ها را در مسیر

 C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms  
همــراه بــا میانبرهایــی بــه پوشــه ها در All Apps List ایجــاد کنــم، 
ــردم.  ــدوز 10 مشــاهده نک ــه واکنشــی را از ســوی وین ــا هیچ گون ام

ــیر ــه ها در مس ــاخت پوش ــرای س ــزم را ب ــن مکانی ــن ای ــا م ام
C:\Users\Hamid\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\

Start Menu\Programs کــه در گذشــته در وینــدوز 7 مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گرفــت و عبــارت this user only را نشــان مــی داد، آزمایــش 

کــردم و بــه نتیجــه رســیدم.
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5. سنجاق کردن پنجره Settings در بخش کاشی ها
ــدا  ــدوز 10 پی ــه ای را در وین ــه برنام ــت چ ــم نیس ــی، مه ــور کل به ط
می کنیــد، زمانــی کــه روی یــک برنامــه  کلیــک راســت کــرده و گزینــه 
Pin To Start را انتخــاب کنیــد، کاشــی مربــوط بــه برنامــه کاربــردی در 
ــابه  ــرد. مش ــرار می گی ــده و ق ــاخته ش ــروع س ــوی ش ــت من ــمت راس س
همیــن قاعــده در ارتبــاط بــا پوشــه ها نیــز صــدق می کنــد. 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 آن هــا اشــاره گردیــد، یــک ترفنــد ویــژه نیــز وجود 
دارد کــه اجــازه می دهــد پوشــه ها را در خــود منــوی شــروع قــرار دهیــد. 
بــرای انجــام ایــن کار، ابتــدا پوشــه مــورد نظــر را انتخــاب کــرده روی آن 
کلیــک راســت کــرده و گزینــه Pin to Quick access را انتخــاب کنیــد. 
 Quick Access list را بــاز کــرده، به بخــش File Explorer اکنــون پنجــره
در ســمت چــپ پنجــره نــگاه کنیــد. روی پوشــه موردنظــر  کلیــک راســت 
کــرده و گزینــه Pin to Start را انتخــاب کنیــد. اکنــون ســمبل مربــوط به 

پوشــه مــورد نظــر درســت در خــود منــوی شــروع قــرار می گیــرد.
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ــد ــا ترفن ــد ت ــی را دارن ــن توانای ــران ای ــت کارب ــح اس ــه توضی الزم ب
ــز  ــه Settings نی ــه در برنام ــرار گرفت ــات ق Pin To Start را روی تنظیم
پیاده ســازی کننــد. اگــر برنامــه Settings را اجــرا کــرده و روی هــر یــک 
از عناصــر درون آن کلیــک راســت کنیــد، گزینــه Pin to start را هماننــد 
تصویــر بــاال مشــاهده خواهیــد کــرد. اضافــه کــردن تنظیمــات ایــن پنجره 
بــه کاشــی های منــوی شــروع باعــث می شــود بــه ســرعت بــه تنظیمــات 

مــورد نظــر خــود دسترســی داشــته باشــید.

6. قرار دادن میانبرهای برنامهها و کاشیها در صفحه دسکتاپ
آیــا در نظــر داریــد میانبــر یکــی از برنامه هــای کاربــردی خــواه برنامه های 
ســبک قدیــم win32 یــا برنامه هــای یونیورســال را بــه دســکتاپ اضافــه 
ــن  ــد، ای ــدا کنی کنیــد؟ مشــکلی نیســت. برنامــه مــورد نظــر خــود را پی
ــا درون کاشــی های ســمت راســت  ــد در All Apps list ی ــه می توان برنام
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 می شــود. اگــر کلیــک 
ــرای  ــر ب ــد، یــک میانب چــپ مــاوس را روی صفحــه دســکتاپ رهــا کنی
برنامــه کاربــردی مــورد نظــر در صفحــه دســکتاپ ایجــاد خواهــد داشــت. 
ــا کلیــک راســت  ــه ب ــا کلیــک چــپ مــاوس و ن ــن کار ب ــد ای دقــت کنی

ــود. ــام می ش ــاوس انج م
افــزودن میانبــر از طریــق پنجــره File Manager نیــز وجــود دارد. بــرای 
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ایــن منظــور روی فایــل یــا پوشــه مــورد نظر کلیــک راســت کــرده، گزینه 
Send To و ســپس گزینــه Desktop را انتخــاب کنیــد. میانبــر مــورد نظر 
به طــرز جادویــی ســاخته می شــود. بــا اســتفاده از ایــن مکانیــزم بــرای هــر 

برنامــه وینــدوز توانایــی ســاخت یــک میانبــر را دارید.

7. برنامه های مورد نظر خود را در هر مکانی از All App list قرار دهید
ــم را دنبــال کــرده  ــه آن هــا اشــاره کردی اگــر ترفندهایــی کــه تاکنــون ب
ــا  ــا ســاخت میانبره ــد بعــدی هســتید. ب ــون در انتظــار ترفن باشــید، اکن
ــیر  ــب در مس ــه های مناس ــه زیرپوش ــا ب ــال آن ه ــکتاپ و انتق روی دس

مســیر در  یــا   C:ProgramDataWindowsStart MenuPrograms
 Users<username>AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart:
 All Apps list توانایی ســاخت عناصر سفارشــی منــو را در MenuPrograms
خواهیــد داشــت. بــرای ایــن ترفنــد فرقــی نمی کنــد برنامــه انتخــاب شــده 

یــک برنامــه win32 یــا یــک برنامــه یونیورســال جدید باشــد.

8. میانبرهای GodMode را برای عناصر ایجاد کنید
صبــر کنیــد، گنجینــه عظیمــی از برنامه هــای کاربــردی وجــود دارد کــه 
ــد.  ــاد کنی ــا ایج ــرای آن ه ــا را ب ــه ای از میانبره ــد مجموع ــر داری در نظ
ــا  ــرد، میانبره ــد ک ــاهده خواهی ــدی مش ــالید بع ــه در اس ــه ک همان گون
ــمار  ــه ش ــا در All Apps list ب ــان دادن برنامه ه ــرای نش ــک گام ب ی
ــب از  ــتی مرک ــا فهرس ــی را دارد ت ــن توانای ــدوز 10 ای ــد.( وین می رون
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250 میانبــر برنامــه سیســتمی را در اختیــار کاربــران قــرار دهــد. ایــن 
فهرســت بــرای دسترســی ســریع کاربــر بــه برنامه هــای کاربــردی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن ویژگــی محبــوب God Mode نامیــده 
ــی  ــن ویژگ ــر ای ــا پیش ت ــید م ــته باش ــر داش ــه خاط ــر ب ــود. اگ می ش
جالــب را بــه شــما معرفــی کــرده  بودیــم. ایــن ویژگــی به گونــه ای اســت 
کــه ابتــدا بایــد روی صفحــه دســکتاپ یــک کلیــک راســت انجــام داده، 
گزینــه ســاخت پوشــه جدیــد را انتخــاب کنیــد. در ادامــه نام پوشــه جدید 
 }465E-825C-99712043E01C-GodMode.{ED7BA470-8E54 را 

ــد. ــن می کردی تعیی

ــر  ــام معتب ــر ن ــارت GodeMode از ه ــای عب ــه ج ــد ب ــه می توانی  البت
دیگــری کــه وینــدوز از آن پشــتیبانی می کنــد، نیــز اســتفاده کنیــد. اگــر 
روی پوشــه ســاخته شــده دوبــار کلیــک کنیــد، دسترســی بــه فهرســتی از 
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ــای  ــک از موجودیت ه ــر ی ــر روی ه ــود. اگ ــر می ش ــا امکان پذی فرمان ه
God Mode کلیــک راســت انجــام داده و گزینــه

 Create Shortcut را انتخــاب کنیــد، میانبــر مربوط به آن فرمان روی دســکتاپ 
قــرار می گیــرد. همچنیــن، اگــر روی میانبــر ســاخته شــده دوبــار کلیــک کنیــد، 
برنامــه مربــوط بــه میانبــر بــه اجــرا در می آیــد. همان گونــه کــه در تصویــر زیر 
مشــاهده می کنــد، طیــف گســترده ای از فرمان ها اکنــون در اختیارتــان قــرار دارد.

9. تنظیم File Explorer برای باز کردن پوشههای مورد نظر کاربر
ایــن ویژگــی از جملــه ویژگی هــای قدیمــی وینــدوز بــه شــمار رفتــه کــه 
در وینــدوز 10 نیــز قابــل اســتفاده اســت. میانبرهــای وینــدوز ایــن توانایــی 
را دارنــد تــا File Explorer را در هــر مکانــی کــه کاربــر تمایــل دارد، بــاز 

ــوان پیاده ســازی کــرد؟ ــه می ت کننــد. امــا ایــن قابلیــت را چگون
ــرده،  ــی روی صفحــه دســکتاپ کلیــک راســت ک ــکان خال ــک م 1. در ی
گزینــه New و ســپس Shortcut را انتخــاب کنیــد. پنجــره مربــوط بــه 

ــد. ــر مشــاهده می کنی ــر زی ــد تصوی ــر را همانن ســاخت میانب
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2. اکنــون در کادر ظاهــر شــده بایــد دســتور مــورد نظــر خود را بنویســید. 
در ایــن مثــال، مــن در نظــر دارم File Manager آدرس پوشــه 

Programiing 0\:C  را باز کند. در نتیجه عبارت زیر را می نویسم:
explorer.exe /root,C:\0 Programiing

3. روی دکمــه Next کلیــک کنیــد. در صفحــه بعــد بایــد نامــی را بــرای 
میانبــر انتخــاب کنیــد. یــک نــام را وارد کــرده و کلیــد Finish را کلیــک 
کنیــد. اکنــون میانبــر مــورد نظــر روی صفحه دســکتاپ ســاخته می شــود.

4. اگــر زمانــی نیــاز پیــدا کردیــد 
دســتور وارد شــده را تغییــر دهیــد، 
ــر  ــادگی امکان پذی ــه س ــن کار ب ای
ــور روی  ــن منظ ــرای ای ــت. ب اس
کلیــک  میانبــر ســاخته شــده 
 Properties راســت کــرده گزینــه
 Target را انتخــاب کنیــد. در کادر
ــرده  ــال وارد ک ــه قب ــتوری ک دس
می کنیــد.  مشــاهده  را  بودیــد 
کــرده  وارد  را  جدیــد  دســتور 
دهیــد.  فشــار  را   OK کلیــد  و 
ــل  ــرای اطــالع از فهرســت کام ب
پارامترهــای explorer بــه آدرس

 Windows Explorer Command-Line Options مراجعه کنید.
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5. اگــر در نظــر داریــد آیکــون میانبــر را تغییــر دهیــد، روی میانبــر کلیــک 
راســت کــرده گزینــه Properties را انتخــاب کنیــد. در پنجــره ظاهر شــده 
ــه Change Icon را انتخــاب  ــرده و گزین ــک ک ــه Shortcut کلی روی زبان

کنیــد. اکنــون می توانیــد آیکــون مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد.

   را در اینستاگرام دنبال کنید
@shabakehmagazine

شبکه در ویندوز 10
ــی  ــخه های قبل ــه نس ــبت ب ــدوز 10 نس ــذاب وین ــای ج ــی از ویژگی ه یک

سیســتم عامل مایکروســافت، امکانــات و ابزارهــای زیــاد ارایــه شــده در بخش 

شــبکه اســت. کاربــران شــبکه می تواننــد در وینــدوز 10 انــواع تنظیمــات و 

ــا  ــا ســرعت بیشــتری مشــکالت شــبکه ی گزینه هــای دلخــواه را انجــام و ب

ــاب  ــن کت ــد. ای ــع کنن ــایی و رف ــت را شناس اینترن

الکترونیکــی همیــن موضــوع را هــدف قــرار گرفتــه 

اســت و مجموعــه ای از 5 مقالــه پیرامــون تنظیمات 

شــبکه در وینــدوز 10، مدیریــت آداپتورهــا و رفــع 

مشــکالت اینترنــت در وینــدوز 10 اســت. 
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ده ترفند افزایش سرعت ویندوز 10

ــدا  ــود پی ــر روز بهب ــز ه ــا نی ــخت افزارهای کامپیوتره ــه س ــور ک همان ط
ــی از  ــد و یک ــتثنا ندارن ــه اس ــن زمین ــز در ای ــا نی ــد، نرم افزاره می کنن
ــدوز 10 اســت.  ــه وین ــا سیســتم عامل و البت ــز طبیعت ــا نی ــن نرم افزاره ای
ــرو شــده اســت.  ــادی روب ــا اقبــال بســیار زی سیســتم عاملی کــه امــروز ب
بایــد گفــت کــه بــرای بســیاری از کاربرانــی کــه بــه نــاگاه سیســتم عامل 
ــاید دانســتن  ــد؛ ش ــه روز کرده ان ــدوز 10 ب ــه وین ــدوز 7 ب خــود را از وین
مــواردی کــه باعــث شــود تــا بتواننــد ســرعت کامپیوتــر خــود را باالتــر 

ببرنــد خوشــحال کننــده باشــد.
ــا کمــک  ــد کــه ب ــز وجــود دارن ــوارد بســیاری نی ــا از ســوی دیگــر م ام
ــا  ــدوز 10 روی آن ه ــه وین ــود را ک ــه خ ــرعت رایان ــد س ــا می توانی آن ه
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نصــب اســت را بــاال ببریــد. مــا در ایــن مقالــه ده ترفنــد را بــرای شــما 
ارائــه خواهیــم کــرد کــه می توانیــد بــا اســتفاده از آن هــا 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 10 می شــود نخســتین نگاه هــا بــه ســمت حــذف برخــی 
از ویژگی هــای ایــن سیســتم عامــل پیــش مــی رود، بــه خصــوص آن هایــی 
کــه مــی تواننــد در بــاال بــردن جذابیــت کار بــا وینــدوز بســیار تاثیرگــذار 
باشــند؛ مثــل افکت هــای گرافیکــی کــه در رابــط بصــری وینــدوز از آن هــا 
ــه  ــتند ک ــز هس ــی نی ــان نرم افزارهای ــن می ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش اس
ــگان و  ــا رای ــه برخــی از آن ه ــه البت ــد بســیار راهگشــا باشــند ک می توانن
برخــی دیگــر پولــی هســتند. حتــی شــاید بتوانیــد بــا مقــداری هزینــه برای 

ارتقــای ســخت افــزاری نیــز ســرعت وینــدوز 10 را بــاال ببریــد.
امــا بــرای افــرادی کــه تمایلــی بــه انجــام ایــن کارهــا ندارنــد خبــر خــوب 
آن کــه می توانیــد از راه هــای دیگــری بــر ارتقــا ســرعت پــی ســی خــود 
کــه دارای سیســتم عامــل وینــدوز 10 اســت تأثیرگــذار باشــید کــه در این 

مقالــه بــر آن هــا مــروری خواهیــم داشــت.

1- فایل های اضافی را حذف کنید
نرم افزارهــای زیــادی روی سیســتم شــما وجــود دارنــد کــه از قبــل نصــب 
شــده اند و البتــه در زمــان خریــد پــی ســی خــود آن هــا روی ایــن پــی ســی 
نصــب شــده اند. بــه طــور مثــال زمانــی کــه یــک لپ تــاپ را خریــداری 
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ــه روی آن نصــب شــده باشــد  ــد ممکــن اســت حــدود 20 برنام می کنی
کــه بــه منظورهــای مختلــف می تــوان از آن هــا اســتفاده کــرد. امــا چــه 
کنیــم تــا بتوانیــم از دســت برنامه هــای مزاحــم خــالص شــویم: روی کلیــد 
Start کلیــک کنیــد کــه معمــوالً در ســمت چــپ صفحــه نمایــش وجــود 
دارد؛ ســپس در بخــش All apps  در پاییــن بــه ســادگی روی برنامــه ای 
کــه الزم نداریــد کلیــک راســت کنیــد و گزینــه Uninstall  را انتخــاب 

. کنید
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بــا ایــن کار برنامــه uninstall  می شــود. می توانیــد همچنیــن روی لوگــوی 
ــاب  ــد و Programs and Features را انتخ ــت کنی ــک راس Start کلی
ــوط  ــه ســادگی  Programs را در کادر مرب ــد ب ــن می توانی ــد. همچنی کنی
بــه Cortana Ask  در کنــار کلیــد Start وارد کنیــد یــا اینکــه برنامه هایــی 
ــه راحتــی حــذف کنیــد. متأســفانه  کــه از آن هــا اســتفاده نمی کنیــد را ب
می توانیــد تنهــا یــک برنامــه را در لحظــه حــذف کنیــد و امــکان حــذف 
ــل  ــس شــاید الزم باشــد کــه حداق ــدارد. پ ــا وجــود ن دســته جمعی آن ه
نیــم ســاعت زمــان بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد . امــا فرامــوش نکنید 
کــه برنامه هایــی کــه خــود نیــز پیــش از ایــن روی سیســتم خــود نصــب 
کرده ایــد و در حــال حاضــر بــه آن هــا نیــازی نداریــد را نیــز از وینــدوز 

پــاک کنیــد.
در خاطــر داشــته باشــید کــه در وینــدوز 10 تنهــا دو اپلیکیشــن داریــم: 
برنامه هایــی کــه بــه طــور ســنتی در وینــدوز نصــب شــده اند و بــا آن هــا 
 Windows Store  ــه ــق برنام ــه از طری ــی ک ــتیم و برنامه های ــنا هس آش
نصــب شــده اند. بــرای این کــه بتوانیــد آن هــا را حــذف کنیــد بــه صفحــه 
Apps & Features برویــد و در بخــش Settings ایــن کار را انجــام دهید.

در اینجــا می توانیــد دو ســری اپلیکیشــن را ببینــد، در حالــی کــه از اگــر 
ــی را  ــد برنامه های ــا می توانی ــد تنه ــدام کنی ــق Control Panel اق از طری
ــر دو  ــا در ه ــد. ام ــده اند را ببین ــب می ش ــنتی نص ــورت س ــه ص ــه ب ک
ــا  ــخ نصــب و ی ــدازه و تاری ــب ان ــه ترتی ــا را ب ــد برنامه ه ــت می توانی حال
نــام مرتــب کنیــد. حتــی می توانیــد تنهــا بــا تایــپ کــردن نــام برنامــه بــه 
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برنامــه مــورد نظــر خــود برســید.
ــا  ــه ه ــیاری از برنام ــه بس ــت ک ــن اس ــن کار ای ــام ای ــل انج ــا دلی ام
ــد در  ــد کــه می توان ــا همــان RAM را اشــغال می کنن حافظــه موقــت ی
طوالنــی شــدن زمــان بــوت شــدن وینــدوز و بــاال بــردن پردازش هــای 
بــی اســتفاده در پردازنــده پــی ســی تأثیرگــذار باشــند. زمانــی کــه در 
بخــش Programs and Features درPanel  Control هســتید می توانیــد 
Turn Windows Features را فعــال یــا غیرفعــال کنیــد و لیســتی را نیــز 
مشــاهده کنیــد کــه اگــر برنامــه ای از ایــن لیســت را اســتفاده نمی کنیــد، حذف 
کنیــد. البتــه می توانیــد در ایــن میــان از نرم افزارهایــی مخصــوص ایــن کار نیــز 
 PCDecrapifier، Revo Uninstaller ــی چــون ــد. نرم افزارهای اســتفاده کنی

اســتفاده کنیــد.

2- پردازش های Startup را محدود کنید
ــی کــه  ــادی هســتند کــه پردازش هــای جانبــی را در زمان برنامه هــای زی
ــد و  ــه می کنن ــده اضاف ــه پردازن ــردد ب ــی می گ ــل فراخوان ــتم عام سیس
برخــی از آن هــا البتــه چیزهایــی نیســتند کــه بــه آن هــا نیــاز داریــد. در 
ــه MSCONFIG را در آن  ــت برنام ــه می بایس ــدوز 7 ک ــا وین ــه ب مقایس
ــر  ــه کارب ــدوز 8( ب ــه وین ــدوز 10 ) و البت ــد، در وین ــرا می کردی اج
راهــی ســاده تر و جدیــد را بــرای مدیریــت برنامه هایــی کــه در 
ــی شــده اســت. چــرا  ــدوز اجــرا می شــوند معرف ــی وین ــان فراخوان زم
کــه در وینــدوز Task Manager 10 بــه روز شــده اســت و امکانــات 
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ــا کــرده اســت. ــران مهی ــرای کارب ــد را ب جدی

ــردن  ــه Task Manager فش ــی ب ــرای دسترس ــن کار ب ــا راحت تری ام
 Startup اســت. بعــد از آن وارد تــب Ctrl-Shift-Esc هم زمــان ســه کلیــد
شــوید و در اینجــا تمــام برنامه هایــی کــه در زمــان بــاال آمــدن وینــدوز 

ــد. ــد دی ــرا می شــوند را خواهی اج
ــه در آن  ــت ک ــتونی اس ــی دارای س ــود حت ــاز می ش ــه ب ــره ای ک پنج
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می توانیــد تأثیــر هــر برنامــه در فرآینــد اجــرای سیســتم عامــل را نیــز 
مشــاهده کنیــد. در ســتون Status بــه خوبــی می توانیــد ببینیــد کــه کــدام 
برنامــه فعــال و کــدام برنامــه غیــر فعــال اســت. همچنیــن می توانیــد روی 
ــد  ــد. بای ــر دهی ــت آن را تغیی ــد و وضعی ــک راســت کنی ــدام کلی ــر ک ه
ــرده  ــت ک ــن کار راح ــاً ای ــدوز 10 واقع ــافت در وین ــه مایکروس ــت ک گف
اســت چــون بــه ســادگی می توانیــم ببینیــم کــه کــدام برنامه هــا در حــال 
اجــرا هســتند. بــرای مثــال اگــر کاربــری نیســتید کــه از iTunes اســتفاده 
ــد  ــتفاده نمی کنی ــز اس ــه iTunesHelper نی ــاالً از برنام ــد احتم می کنی
ــدوز  ــاال آمــدن وین ــان ب ــن برنامــه در زم ــه اجــرای ای ــی ب پــس ضرورت

وجــود نــدارد.

3- هارددیسک را تمیز کنید
از منــوی Start عبــارت Disk Cleanup را تایــپ کنیــد. ایــن کار برنامــه 
آشــنای Disk Cleanup را بــرای شــما بــاز می کنــد کــه بــرای چنــد دهــه 
ــد  ــه می توان ــن برنام ــت. ای ــده اس ــدوز ش ــری از وین ــزء جدایی ناپذی ج
ــد را  ــاص ندارن ــای خ ــه برنامه ه ــی ب ــه ربط ــی را ک ــیاری از فایل های بس
پیــدا و حــذف کنــد تــا از ایــن طریــق باعــث ســبک شــدن سیســتم شــما 
 ،temporary شــود. از جملــه ایــن فایل هــا می تــوان بــه فایل هــای
ــه  ــا ب ــان نصــب برنامه ه ــه در زم ــی ک ــن وب و فایل های صفحــات آفالی
صــورت موقــت ایجــاد می شــوند اشــاره کــرد. حتــی ممکــن اســت در ایــن 
بیــن متوجــه شــوید کــه Recycle Bin نیــز دارای 1.5 گیگابایــت حجــم 
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اســت کــه اصــال از آن خبــر نداشــتید. بــه صــورت عمومــی انجــام ایــن 
کار تاثیــر قابــل توجهــی بــر بــاال بــردن ســرعت سیســتم دارد. البتــه اگــر 
برنامــه منظمــی بــرای defragmentation هــارد دیســک خــود نداریــد 
حتمــاً در بخــش Optimize Drives ایــن کار را انجــام دهیــد. در بخشــی 
 Cortana کــه می توانیــد تنهــا بــا تایــپ ایــن عبــارت در کادر جســتجوی

در کنــار کلیــد اســتارت آن را بیابیــد.

4- افزودن حافظه رم اضافی
بــه نســبت نســخه های قبلــی وینــدوز، وینــدوز 10 آن چنان سیســتم عامل 
ســنگینی نیســت ولــی همــواره اضافــه کــردن رم می توانــد تأثیــر زیــادی 
بــر بــاال بــردن ســرعت پردازش هــای سیســتم عامــل داشــته باشــد. برای 
بســیاری از دســتگاه های امــروزی کــه وینــدوز روی آن هــا نصــب شــده 
اســت مثــل تبلت هــای ســرفیس قابلیــت افــزودن رم البتــه وجــود نــدارد 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا لپ تاپ های ــای کاری و ی ــت در لپ تاپ ه ــن قابلی ــا ای ام
بــازی اســتفاده می شــوند وجــود دارد امــا بــه صــورت کلــی امــروز ایــن 
کار کمتــر انجــام می شــود یــا حداقــل کمتــر توصیــه می شــود. بــه طــور 
ــب داری  ــازار می شــوند اغل ــه ب ــروز روان ــی کــه ام ــوک های ــال اولتراب مث
مقــداری حافظــه ثابــت هســتند. امــا اگــر هنــوز از یــک پــی ســی رومیزی 

ــد. ــه کنی ــه آن اضاف ــای رم را ب ــد ماژول ه ــد می توانی ــتفاده می کنی اس
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5- از هارد دیسک های SSD استفاده کنید
 SSD ــک های ــروش هارددیس ــار ف ــت، آم ــه گذش ــالی ک ــن س در همی
ــز  ــا نی ــت آن ه ــت قیم ــث اف ــه باع ــت به نحوی ک ــادی داش ــعه زی توس
گردیــد. امــا اســتفاده از یــک ذخیــره کننــده اطالعــات SSD باعــث تأثیــر 
ــردد.  ــدوز می گ ــی وین ــادی در بیشــتر شــدن ســرعت فراخوان بســیار زی
اســتفاده از ابزارهــای ذخیره ســازی مبتنــی بــر فنــاوری SSD نــه تنهــا بــر 
بــاال بــردن ســرعت بــوت وینــدوز تأثیــر دارد بلکــه تأثیــر بســیار زیــادی بر 
 Adobe Photoshop Lightroom  ــی چــون بهبــود عملکــرد نرم افزارهای
ــن راهــکار  ــاپ اســتفاده می کنیــد، می توانیــد از ای دارد. اگــر از یــک لپ ت
اســتفاده کنیــد بــه ایــن صــورت کــه هــارد درایــو داخلــی دســتگاه را بــا 
یــک SSD مجهــز بــه USB 3 تعویــض کنیــد تــا بتوانیــد از ســرعت ایــن 

ــد. ــاپ خــود اســتفاده کنی ــردن ســرعت لپ ت ــاال ب ــرای ب دســتگاه ها ب

6- نرم افزارهــای آنتی ویــروس و ضــد جاســوس افزار خــود را 
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ــد ــی کنی بررس
بــرای بــاال بــردن امنیــت نرم افــزاری وینــدوز همــواره از ابزارهــای مختلفــی 
 Windows Defender اســتفاده می شــود کــه بــه طــور مثــال ابــزار تــوکار
یکــی از آن هــا اســت. البتــه بســیاری از شــرکت های دیگــر در سرتاســر 
ــی هســتند کــه همــواره از  ــد نرم افزارهــای امنیت ــز مشــغول تولی ــا نی دنی
آن هــا اســتفاده می کنیــم. بهتــر اســت بــه تنظیمــات نرم افزارهــای امنیتــی 

کــه در رایانــه خــود نصــب کرده ایــد نگاهــی دوبــاره بیندازیــد.

 Maximum Performance سیســتم را در حالت Power 7- تنظیمات
ــرار دهید ق

البتــه شــاید انجــام ایــن کار گزینــه مناســبی نباشــد امــا بــاور کنیــد کــه 
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 Controlــه آدرس ــر بســزایی دارد. ب ــه تأثی ــردن ســرعت رایان ــاال ب در ب
Panel / System and Security / Power Options برویــد از آن جــا 
ــد و  ــک کنی ــت کلی ــمت راس ــی در س ــن افتادن ــاز پایی ــوی ب روی من

ــد. ــاب کنی High Performance را انتخ

8- از Performance Troubleshooter استفاده کنید
ــی اســت تایــپ  ــد Start کاف ــار کلی در کادر جســتجوی Cortana در کن
 System and Security و بعــد در بخــش troubleshooting کنیــد
ــاال  ــد. ح ــاب کنی ــد Check for performance issues را انتخ می توانی
Run را اجــرا کنیــد و ممکــن اســت کــه در اینجــا بتوانیــد دالیلــی را بیابید 
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ــه  ــد ب ــه بتوانی ــرای این ک ــده اســت. ب ــد ش ــما کن ــرا سیســتم ش ــه چ ک
 System Maintenance ــد از ــد می توانی ــت یابی ــری دس ــج دقیق ت نتای

نیــز اســتفاده کنیــد.

9- ظاهر ویندوز را در پنجره Performance Options تغییر دهید
 Cortana در adjust appearance ــارت ــپ عب ــا تای ــا ب ــد تنه می توانی
ــا  ــد ب ــود می توانی ــاز می ش ــه ب ــد. در پنجــره ای ک ــام دهی ــن کار را انج ای
اســتفاده از کلیــد رادیویــی Adjust for best performance تغییراتــی را 

در ایــن تنظیمــات بــه وجــود آوریــد.
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Search Indexing-10 را غیرفعال کنید
بــه خصــوص بــرای کامپیوترهایــی کــه دارای قــدرت پردازشــی چنــدان 
ــع  ــد بخــش عمــده ای از مناب ــی نیســتند، Search Indexing می توان باالی
ــه صــورت موقــت اتفــاق  سیســتم را اشــغال کنــد حتــی اگــر ایــن کار ب
ــن  ــا ای ــاً ب ــد حتم ــام می دهی ــادی انج ــتجوی های زی ــر جس ــد و اگ بیفت
مشــکل روبــرو خواهیــد شــد. بــرای غیرفعــال کــردن ایــن ویژگــی کافــی 
اســت در پنجــره Control Panel بــه بخــش Indexing Options برویــد 
ــوار جســتجوی  ــارت index در ن ــا تایــپ عب ــی اســت ب ــه تنهــا کاف )البت
ــپس روی  ــوید( س ــش ش ــن بخ ــد Start وارد ای ــار کلی Cortana در کن
Modify کلیــک کنیــد و در نهایــت مکان هایــی را کــه نمی خواهیــد 

ــد. ــد را حــذف کنی ــاق بیفت ــا اتف Search Indexing در آن ه
البتــه می توانیــد ایــن ویژگــی را فعــال نگــه داریــد و تنهــا زمانــی کــه فکــر 
می کنیــد ســرعت سیســتم بــه خاطــر اجــرای آن پایین آمده اســت موقتــاً آن 
 Start در منــوی  Computer را قطــع کنیــد. برای ایــن کار کافــی اســت روی
و یــا دســکتاپ کلیــک راســت کنیــد و ســپس Manage را انتخاب کنیــد. در 
 .Services و ســپس Applications را انتخــاب کنید و بعــد  Services نهایــت
حــال  Windows Search را پیــدا کنیــد و روی آن دو بــار کلیــک کنیــد. حال 
در پنجــره Properties می توانیــد نــوع Startup فایــل را مشــخص کنیــد که 
Manual باشــد یــا به طورکلــی Disabled باشــد. البتــه گزینــه جدیــدی نیــز 
ــام Automatic (Delayed Start) startup type نیــز در ایــن لیســت  ــه ن ب

اضافــه شــده اســت کــه می توانیــد از ایــن گزینــه نیــز اســتفاده کنیــد. 
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قابلیت های جالب و پنهانی

9 ترفند مدیریت Task Manager در ویندوز 10

ــاید در  ــه ش ــادی دارد ک ــای زی ــدوز 10 توانایی ه Task Manager وین
نــگاه اول نتــوان بــه همــه آنهــا پــی بــرد، بــا اســتفاده از میانبرهای مناســب 
ــه  ــرد. در ادام ــدا ک ــی پی ــا دسترس ــن قابلیت ه ــی از ای ــه خیل ــوان ب می ت

چنــد نکتــه و ترفنــد در ایــن بــاره را بررســی خواهیــم کــرد.
ــار  ــای CTL+SHIFT+ESC را فش ــرای Task Manager کلیده ــرای اج ب
ــه  ــرده و گزین ــت-کلیک ک ــه )taskbar( راس ــوار وظیف ــا روی ن ــد ی دهی
ــتند  ــدوز هس ــران وین ــی از کارب ــد. خیل ــاب کنی Task Manager را انتخ
ــای آن  ــه و از توانایی ه ــره Task Manager نرفت ــراغ پنج ــز س ــه هرگ ک
ــرد  ــن کارب ــوان گفــت بیشــترین و اصلی تری ــد. شــاید بت اســتفاده نمی کنن
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ایــن برنامــه بــرای بســتن اپلیکیشــن هایی اســت کــه بــه هــر دلیلــی قفــل 
ــت. ــا را بس ــول آنه ــه روش معم ــود ب ــد و نمی ش می کنن

بــرای ایــن کار کافــی اســت از لیســت اپلیکیشــن های بــاز روی اپلیکیشــنی 
 End کــه قفــل کــرده کلیــک کنیــد تــا انتخــاب شــود، ســپس روی دکمــه
Task کلیــک کنیــد و یــا روی خــود اپلیکیشــن راســت-کلیک کــرده و بعد 
گزینــه End Task را انتخــاب کنیــد. بــا ایــن کار اجــرای اپلیکیشــن قفــل 

شــده متوقــف شــده و بــه طــور کامــل بســته می شــود.

یکــی دیگــر از گزینه هایــی کــه در Task Manager در برخی مــوارد کاربردی 
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اســت اســتفاده از گزینــه Always on Top در منــوی Options اســت کــه 
ــاز  ــای ب ــایر پنجره ه ــاالی س ــه همیشــه در ب ــن برنام ــود ای ــث می ش باع

قــرار بگیــرد.

حــاال وقــت آن رســیده کــه بــه ســراغ امکانــات جالــب توجــه ایــن برنامه 
برویــم. در قســمت پاییــن پنجــره Task Manger روی فلــش کنــار عبارت 
More Details کلیــک کنیــد. ایــن کار باعــث می شــود انــدازه پنجــره بــه 
ــر شــود و گزینه هــای بســیار بیشــتری  ــل مالحظــه ای بزرگ ت ــزان قب می

در اختیــار شــما قــرار گیــرد.
در تــب اول کــه Processes نــام دارد، هــر چیــزی کــه در سیســتم شــما 
در حــال اجــرا اســت فهرســت می شــود. اگــر عالقمنــد هســتید ببینیــد چه 
چیــزی در حــال اســتفاده از تمــام تــوان پردازنــده مرکــزی شــما اســت، 
ــار آن  ــه پاییــن کن ــا یــک فلــش رو ب ــد ت روی ســتون CPU کلیــک کنی
 CPU ظاهــر شــود، بــا ایــن کار برنامه هــا بــه ترتیــب بــر اســاس میــزان
مصرفــی از بیشــترین بــه کمتریــن مرتــب می شــوند. روی ردیــف بــاالی 
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ــده  ــخص ش ــن name/cpu/memory/disk مش ــا عناوی ــه ب ــدول ک ج
ــا ایــن کار شــما می توانیــد ســتون های بیشــتری  راســت کلیــک کنیــد، ب
 Command Line  از اطالعــات را بــه ایــن جــدول اضافــه کنیــد. ســتون
ــما  ــه ش ــرار دارد را ب ــک اپلیکیشــن در آن ق ــل exe ی ــه فای مســیری ک
ــه چــه  ــد ک ــه شــما اعــالم می کن ــد و ســتون Publish ب ــش می ده نمای

کســی ایــن اپلیکیشــن را نوشــته اســت.

اگــر در لیســت اپلیکیشــن های در حــال اجــرا بــه نامــی  ناشــناخته برخــورد 
کردیــد کــه بــه نظــر بدافــزار یــا ویــروس می رســید، تنهــا کافــی اســت 
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ــه search online را انتخــاب  ــام آن راســت-کلیک کــرده و گزین روی ن
کنیــد. در اغلــب مــوارد ایــن اســامی  نــا آشــنا چیــز خطرناکــی نیســتند و 
ممکــن اســت مربــوط بــه پردازشــی باشــند کــه در پــس زمینــه مشــغول 
ــه بخشــی از یــک اپلیکیشــنی باشــند کــه  ــوط ب ــا مرب اجــرا هســتند و ی
ــع  ــر در برخــی مواق ــل روی سیســتم شــما نصــب شــده اســت. اگ از قب
پنجره هــا رفتــار عجیــب و غریبــی از خــود نشــان می دهنــد، در فهرســت 
ــد.  ــدا کنی ــردازش Windows Explorer را پی ــال پ ــن های در ح اپلیکیش
ســپس روی دکمــه Restart پاییــن پنجــره کلیک کنیــد. از این ابــزار برای 
اجــرای مجــدد وینــدوز بــدون نیــاز بــه اجــرای مجــدد ســایر اپلیکیشــن ها 
اســتفاده می شــود. اگــر شــما زیــاد مجبــور بــه ایــن کار می شــوید، شــاید 

وقــت آن رســیده کــه وینــدوز را مجــددا نصــب کنیــد.
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ــذاری  ــان بارگ ــه زم ــن هایی ک ــام اپلیکیش ــتی از تم ــبStartup  فهرس ت
وینــدوز بــه طــور خــودکار اجــرا مي شــوند را نمایــش می دهــد. ســتون 
Startup Impact کــه بــا عناویــن None, Low, Medium و High درجه 
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــد ک ــان می ده ــما نش ــه ش ــت، ب ــده اس ــدی ش بن
ــد.  ــد می کنن ــدوز را کن ــذاری وین ــزان ســرعت بارگ اپلیکیشــن ها چــه می
ــدوز  ــا وین ــودکار ب ــور خ ــه ط ــر ب ــک اپلیکیشــن دیگ ــد ی ــر می خواهی اگ
ــه  ــی اســت روی آن راســت-کلیک کــرده و گزین اجــرا نشــود، تنهــا کاف
disable را انتخــاب کنیــد. امــا فرامــوش نکنیــد کــه بعضــی اپلیکیشــن ها 
مثــل Dropbox را بایــد بعــد از بارگــذاری وینــدوز بــه صــورت دســتی 
اجــرا کنیــد، در غیــر ایــن صــورت ســینک فایل هــای شــما در پــس زمینه 

انجــام نخواهــد شــد.

ــد  ــما می توانی ــدوز، ش ــذاری وین ــرعت بارگ ــش س ــتای افزای در راس
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ــت عملکــرد  ــه وضعی ــد ک ــز اســتفاده کنی ــب Performance نی از ت
CPU, Memory. Disk, Ethernet, Wi-Fi و Bluetooth )اگــر آن را اجرا 
کــرده باشــید( را تحــت نظــر قــرار می دهــد. ایــن تــب بــه شــما اطــالع 
می دهــد 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 می شــود. اگــر می خواهیــد ایــن اطالعات 
را بــرای عیــب یابــی یــا مــوارد دیگــر بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد، 
روی ایــن صفحــه راســت-کلیک کــرده و گزینــه Copy را انتخــاب کنیــد، 
بــا ایــن کار یــک نســخه از ایــن اطالعــات در حافظــه ذخیــره می شــود و 

شــما می توانیــد آن را از طریــق ایمیــل بــرای دیگــران ارســال کنیــد.
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ــورد  ــات بیشــتری در م ــل هســتید جزئی ــه مای ــی ک ــن در صورت همچنی
ترافیــک شــبکه بــه دســت آوریــد، داخــل صفحــه راســت-کلیک کــرده 
و گزینــه View Network Details را انتخــاب کنیــد. در ایــن حالــت بــه 
صــورت زنــده بــه اطالعــات مربــوط بــه شــبکه وای فــای یــا اترنــت خــود 

دسترســی خواهیــد داشــت.

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

ــا زمــان اســتفاده  ــه والدیــن کمــک می کنــد ت قابلیــت Family Safety ب
از رایانــه را بــرای فرزنــد خــود مشــخص کننــد. همچنیــن بــا ایــن قابلیــت 
والدیــن می تواننــد تعییــن کننــد کــه فرزندشــان چــه بــازی ای انجــام دهد، 
ــایت هایی  ــه وب س ــرده و در چ ــتفاده ک ــن هایی را اس ــوع اپلیکیش ــه ن چ
ــا  ــد. در نتیجــه، آســوده خاطر هســتند کــه فرزندشــان ت گشــت وگذار کن

پاســی از شــب مشــغول چــت کــردن یــا بــازی کــردن نخواهنــد بــود.

1. خانواده تان را در امان نگه دارید
ــن  ــرای والدی ــی ب ــدوز 8 دارای قابلیت هــای کنترل ــد وین ــدوز 10 مانن وین
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ــب در  ــوای نامناس ــه محت ــان ب ــد از ورود فرزندانش ــا بتوانن ــت ت اس
ــن  ــد. ای ــری کنن ــود، جلوگی ــده می ش ــور دی ــه به وف ــای وب ک فض
ــط  ــواده توس ــی خان ــام ایمن ــه ن ــی ب ــدوز، در بخش ــا در وین کنترل ه
از  گرفته انــد.  قــرار   )Microsoft Family Safety( مایکروســافت 
ــتم عامل  ــت سیس ــظ امنی ــت، حف ــن قابلی ــتفاده از ای ــد اس ــر فوای دیگ
ــرب  ــزار مخ ــزار و نرم اف ــه بداف ــی هرگون ــود احتمال ــر دانل در براب
اســت. قابلیــت Family Safety بــه والدیــن کمــک می کنــد تــا زمــان 
اســتفاده از رایانــه را بــرای فرزنــد خــود مشــخص کننــد. همچنیــن بــا 
ــه  ــان چ ــه فرزندش ــد ک ــن کنن ــد تعیی ــن می توانن ــت والدی ــن قابلی ای
ــرده و  ــوع اپلیکیشــن هایی را اســتفاده ک ــد، چــه ن ــازی ای انجــام ده ب
ــوده خاطر  ــه، آس ــد. در نتیج ــت وگذار کن ــایت هایی گش ــه وب س در چ
ــردن  ــت ک ــغول چ ــب مش ــی از ش ــا پاس ــان ت ــه فرزندش ــتند ک هس
ــات الزم  ــه تنظیم ــل از اینک ــا قب ــود. ام ــد ب ــردن نخواهن ــازی ک ــا ب ی
ــذرواژه  ــا گ ــاب Administrator ب ــد حس ــًا بای ــد، حتم ــام دهی را انج
ــی و  ــد به راحت ــان نتوان ــا فرزندت ــد ت ــف کنی ــه آن را تعری ــوط ب مرب
بــدون محدودیــت وارد وینــدوز شــود و کنترل هایــی کــه بــا زحمــت 
تنظیــم کرده ایــد دســتکاری کنــد. یکــی دیگــر از روش هــای مناســب 
ــه و  ــتاندارد جداگان ــری اس ــن کار ســاخت حســاب های کارب ــرای ای ب
ــرادی اســت  ــدام از اف ــر ک ــرای ه ــاوت ب ــای متف ــال محدودیت ه اعم

ــن اســت وارد سیســتم شــوند. ــه ممک ک
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2. کاربر اضافه کنید
پیــش از تنظیمــات کنتــرل در وینــدوز 10، مطمئــن شــوید تمــام نیازهــای 
ــک  ــط از ی ــر فق ــد. اگ ــده باش ــتی نصــب ش ــن سیســتم به درس ــه ای اولی
ــان آن  ــد، زم ــتفاده می کنی ــواده اس ــای خان ــام اعض ــرای تم ــاب ب حس
رســیده اســت کــه تغییــری انجــام دهیــد و حداقــل یــک حســاب دیگــر 

نیــز تعریــف کنیــد.
ــه تنظیمــات  ــد و گزین ــن کار روی دکمــه شــروع کلیــک کنی ــرای ای ب
)Settings( را انتخــاب کنیــد. ســپس Accounts و بعــد از آن بــر 
ــاب  ــه حس ــن مرحل ــد. در ای ــک کنی Family and Other Users کلی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــیم می ش ــروه تقس ــه دو گ ــران ب کارب
ــدی  ــاب جدی ــواده حس ــر خان ــراد جوان ت ــرای اف ــت ب ــرار اس ق

ــد. ــاب کنی ــه Add a Family Member را انتخ ــود؛ گزین ــاز ش ب
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3. کاربر خردسال تعریف کنید
گزینــه Add a child را انتخــاب کنیــد. اگــر می خواهیــد نــوع فعالیــت 
فرزندتــان در محیــط وینــدوز و وب را کنتــرل کنیــد، حتمــًا بایــد یــک 
ــری  ــاب کارب ــه حس ــد. چنانچ ــف کنی ــش تعری ــری برای ــاب کارب حس
ــه Next و  ــن مرحل ــد. در ای ــه را وارد کنی ــل مربوط دارد، آدرس ایمی
ســپس Confirm را کلیــک کنیــد. بــه محــض اینکــه حســاب کاربــری باز 
شــدـ  بــرای بــار اول فرزندتــان بایــد وارد وینــدوز بــه ایمیلــی کــه تعریف 
ــرف  ــه از ط ــه ای ک ــردن دعوت نام ــاز ک ــا ب ــوید و ب ــد وارد ش کرده ای
مایکروســافت فرســتاده شــده اســت، روی لینــک تأییــدی کــه داخــل آن 
وجــود دارد کلیــک کنیــد تــا به شــما اجــازه تنظیمــات مربــوط به خانــواده، 

به منظــور بــاز کــردن حســاب جدیــد روی دســتگاه داده شــود.
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4. یک حساب جدید مایکروسافت باز کنید
ــه  ــدارد؛ روی گزین ــافت ن ــاب مایکروس ــما حس ــد ش ــر فرزن اگ
 'The person who I want to add doesn't have an email address'
ــا عملیــات آغــاز شــود. زمانی کــه اطالعــات الزم را وارد  کلیــک کنیــد ت
ــا  ــد ت ــاب کنی ــه 'Get a new email address' را انتخ ــد، گزین می کنی
ــال  ــرای مث ــا داده شــود؛ ب ــه آن  ه ــه outlook.com@ ب ــا دامن ــی ب ایمیل
childname@outlook.com  زمانی کــه گــذرواژه تعریــف می کنیــد 
به خاطــر داشــته باشــید عبارتــی را انتخــاب کنیــد کــه حفــظ کــردن آن 
بــرای فرزندتــان کار دشــواری نباشــد؛ چراکــه آن هــا هــر زمان قصــد وارد 
شــدن بــه وینــدوز را داشــته باشــند، بــا وارد کــردن ایــن گــذرواژه اجــازه 

ــد. ــدا می کنن ورود پی
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 پیش آمــده وجــود داشــته باشــد.
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Access Family Safety .5
در قســمت Family & Other Users می توانیــد فهرســت تمــام کســانی را 
کــه بــه دســتگاه اضافــه کرده ایــد، مشــاهده کنیــد. آن هایــی کــه بــا عنوان 
»در انتظــار« مشــخص شــده اند، کســانی هســتند کــه هنــوز دعــوت شــما 
را نپذیرفته انــد؛ در نتیجــه تنظیمــات مربــوط بــه ایمنــی خانــواده یــا همــان 
Family Safety روی آن هــا عمــل نمی کنــد. اگــر بــرای متقاعــد کــردن 
آن هــا بــه پذیرفتــن ایــن دعــوت مشــکل داریــد؛ روی Block کلیــک کنید 

تــا موقتــاً نتواننــد به محیــط وینــدوز وارد شــوند.
بــرای راه انــدازی یــک حســاب یــا تغییــر تنظیمــات آن بــرای فرزندانتــان، 
ــا از  ــد ت ــک کنی ــک Manage Family Settings Online کلی روی لین
ــات  ــایت تنظیم ــه وب س ــد ب ــا آن کار می کنی ــه ب ــری ک ــل مرورگ داخ

مربوطــه دسترســی پیــدا کنیــد.
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6. وب را قفل کنید
بــرای اینکــه دسترســی بــه وب را محدود کنید، یکــی از حســاب های مدنظرتان 
 Web Browsing کــه کنــار Settings را انتخــاب کنیــد. ســپس روی دکمــه
 On را روی Inappropriate Websites ــه ــد. گزین ــک کنی ــرار دارد کلی ق
قــرار دهیــد تــا از مســدود شــدن محتــوای مربــوط بــه بزرگ ســاالن در 
  Bing SafeSearch هنــگام وب گــردی مطمئــن شــوید. همچنیــن گزینــه

بایــد روی On باشــد.
بــه پاییــن صفحــه نــگاه کنیــد. در ایــن قســمت گزینه هایــی وجــود دارد 
ــورت  ــا به ص ــد ی ــاص را می دهن ــایت های خ ــه وب س ــازه ورود ب ــه اج ک
ــی اســت  ــد. کاف ــر را مســدود می کنن ــایت های دیگ ــی بعضــی از س موقت
ــپس روی        ــد و س ــپ کنی ــه را تای ــر کادر آدرس URL مربوط ــل ه داخ
Allow یــا Block کلیــک کنیــد تــا آن هــا را بــه فهرســت ســفید یــا ســیاه 

فرزندتــان اضافــه کنیــد.
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7. ساعت را تنظیم کنید
ــه  ــی  را ک ــدت زمان ــد م ــه Screen Time می توانی ــاب گزین ــا انتخ ب
فرزندتــان بــه ایــن دســتگاه دسترســی دارد محــدود و کنتــرل کنیــد. 
ابتــدا 'Set limits for when my child can use devices' را روی 
On قــرار دهیــد و ســپس زودتریــن و دیرتریــن زمانــی را کــه اجــازه 
دارنــد بــه کامپیوتــر دسترســی داشــته باشــند مشــخص کنیــد. شــایان 
ــرای  ــه ب ــورت جداگان ــد به ص ــم را می توانی ــن تنظی ــت ای ــر اس ذک
روزهــای مختلــف هفتــه انجــام دهیــد. حتــی می توانیــد مقــدار 
ــا  ــی آن ه ــا روی دسترس ــد ت ــر کنی ــز محدودت ــه را نی ــتفاده روزان اس

ــرل بیشــتری داشــته باشــید. کنت
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8.  اپلیکیشن ها را محدود کنید
گزینــــــــه Apps & Games را انتخـــــــاب کنیـــــد؛ سپــــــس 
'Block inappropriate apps and games' را روی On قــرار دهیــد. 
بــه پاییــن صفحــه برویــد و ســن فرزندتــان را مشــخص کنیــد. بــا ایــن کار 
آن هــا فقــط برنامه هــا و اپ هایــی از وینــدوز اِســتور را می تواننــد دانلــود و 

نصــب کننــد کــه مناســب رده سنی شــان باشــد.

9. روی الگ ها دقت کنید
ــه  ــوط ب ــن قســمت های مرکــز Family Safety مرب یکــی از کاربردی تری
صفحــه اصلــی فرزندتــان می شــود. دو ســوئیچ کــه به صــورت پیش فــرض 
فعــال هســتند، بــه شــما ایــن امــکان را می دهنــد کــه فعالیــت و عملکــرد 
ــای هفتگــی  ــد و ایمیل ه ــن صفحــه مشــاهده کنی ــد خــود را روی ای فرزن
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دربــاره میــزان اســتفاده، نصــب اپلیکیشــن و عادت هــای وب گــردی آن هــا 
بــرای شــما ارســال شــود.

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

ــته باشید داش

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید

www.shabakeh-mag.com

        را در تلگرام دنبال کنید
telegram.me/shabakehmag
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چگونه در ویندوز 10 شارژ باتری دستگاه ها را افزایش دهیم؟

ــتن و  ــر داش ــه زیرنظ ــک ب ــدوز 10 کم ــد وین ــای جدی ــی از ویژگی ه یک
ــافت  ــت. مایکروس ــمند اس ــی های هوش ــای گوش ــارژ باطری ه ــظ ش حف
ــرای  ــم ب ــکتاپ و ه ــتگاه های دس ــرای دس ــم ب ــتم عامل را ه ــن سیس ای
دســتگاه های موبایــل طراحــی کــرده اســت. وقتــی می گوییــم دســتگاه های 
موبایــل یعنــی بایــد شــارژ بیشــتری فراهــم کنیــم یــا مصــرف انــرژی را 

کاهــش دهیــم.
ــد روی طیــف وســیعی از  ــا بتوان ــه ای طراحــی شــده ت ــدوز 10 به گون وین
دســتگاه های مختلــف ماننــد لپ تــاپ و تلبت هــا کــه از باطــری اســتفاده 
می کننــد کار کنــد. بــرای این کــه کاربــران بتواننــد باطــری دســتگاه خــود 
را بــه خوبــی مدیریــت و حفــظ کننــد؛ وینــدوز 10 از ابــزار جدیــدی به نــام 
ــری  ــارژ باط ــه ش ــض این ک ــه مح ــد. ب ــتفاده می کن Battery Saver اس
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دســتگاه بــه کمتــر از درصد تعیین شــده برســد ابــزار Battery Saver وارد 
عمــل شــده و بــا شناســایی و قطــع برنامه هــا و مکانیزم هایــی کــه شــارژ 
زیــادی مصــرف می کننــد درصــد مصــرف را بــه میــزان قابــل مالحظه ای 
کاهــش می دهــد. اکــر می خواهیــد تــا از باطــری اســتفاده بیشــتری کنیــد 
می توانیــد یعضــی تنظیمــات باطــری را تغییــر دهیــد. بهتــر اســت کمــی 

دقیق تــر بــه ایــن موضــوع بپردازیــم.

از Battery Saver استفاده کنید

ــوی اســتارت  ــه Battery Saver شــوید از من ــه وارد برنام ــرای این ک ب

قابلیت Battery Saver بطور خودکار عمر باطری را افزایش می دهد
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ــاز شــد دکمــه  Settings را انتخــاب کنیــد. وقتــی صفحــه Settings ب
Battery Saver را اتخــاب کنیــد؛ همان طــور کــه در شــکل زیــر می بینیــد. 
در قســمت Overview میــزان شــارژ باطــری را در همان لحظــه می توانید 
ــا اتمــام شــارژ مشــاهده  ــده ت ــه شــکل درصــد و مقــدار زمــان باقی مان ب
کنیــد. می بینیــد کــه در ایــن سیســتم کــه عکــس آن گرفتــه شــده عمــر 
ــم  ــی بخواهی ــر از لحــاظ زمان ــده باطــری 74 درصــد اســت و اگ باقی مان

ایــن زمــان 1 ســاعت و 34 دقیقــه اســت.
در قســمت Battery Saver می بینیــد کــه در حالــت فعلــی ایــن قابلیــت 
خامــوش اســت. شــاید تعحــب کنیــد کــه چــرا خامــوش اســت. خــوب 
کامــال واضــح اســت چــون فعــال باطــری 74 درصــد شــارژ دارد. بصــورت 
ــری  ــارژ باط ــه ش ــود ک ــال می ش ــی فع ــرض Battery Saver زمان پیش ف
پایین تــر از 20 درصــد بــرود. امــا شــما در صــورت دلخــواه می توانیــد در هــر 
 Settings زمــان ایــن گزینــه را روشــن کنیــد. فقط کافی اســت کــه در صفحــه
ایــن کار را انجــام دهیــد. بــه غیــر از ایــن روش؛ دو راه دیگــر هــم هســت کــه 
می توانیــد خیلــی راحت تــر ایــن قابلیــت را فعــال کنیــد. وقتــی روی آیکــون 
باطــری در نــوار ابــزار کلیــک کنیــد می بینیــد کــه صفحــه اعالنــی بــاالی آن 
ظاهــر می شــود. فقــط کافــی اســت کــه آیکــون Battery Saver را کلیک کنید 
ــر به وضــوح نشــان داده شــده اســت. هم چنیــن می توانیــد  کــه در شــکل زی
وارد Action Center شــده و Battery Saver را 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 
 Battery می شــود کــه می توانیــد بــا کلیــک بــر روی آن بصــورت دســتی

Saver خامــوش یــا روشــن کنید.

هم چنین می توانید بصورت دستی Battery Saver را از Action Center انتخاب کنید.
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ــک  ــده و ی ــور ش ــن ن ــه م ــود صفح ــال می ش ــی Battery Saver فع وقت
ــار  ــزار کن ــوار اب ــگ روی آیکــون باطــری در ن ــر کوچــک ســبز رن تصوی

ــت. ــخص اس ــز مش ــکل نی ــه در ش ــود ک ــر می ش ــاعت ظاه س

وقتــی Battery Saver فعــال شــد بــا بــردن نشــانگر مــاوس روی آیکــون 
باطــری می توانیــد میــزان شــاژ باطــری را ببینیــد کــه در شــکل مربوطــه 

نشــان داده شــده اســت.

وقتی Battery Saver روشن شد تصویر سبز رنگی روی آیکون باطری ظاهر می شود.

با نگه  داشتن نشانگر ماوس روی آیکون باطری مقدار شارژ باطری معلوم می شود.
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زمانی کــه دســتگاه خــود را بــه شــارژ بزنیــد Battery Saver در دســترس 
نخواهــد بــود کــه در تصویــر نشــان داده شــده و از پنجــره اعــالن می بینید 

کــه چقــدر زمــان تــا شــارژ کامــل باطــری باقی مانــده اســت.

Battery Saver تنظیم و پیکربندی
ــن  ــد تعیی ــه Battery Saver در Settings می توانی ــوط ب ــه مرب از دکم
ــر روی  ــا کلیــک ب ــه کار کنــد. کار را ب کنیــد کــه Battery Saver چگون
Battery Saver Settings آغــاز کنید.وقتــی صفحــه مربــوط بــه تنظیمات 
ایــن برنامــه ظاهــر شــد )کــه در شــکل زیــر می بینیــد( کامــال مشــخص 
ــواه  ــه دلخ ــوه کار Battery Saver را ب ــد نح ــه می توانی ــه چکون اســت ک

خــود تغییــر دهیــد.

زمانی که دستگاه در حال شارژ شدن است؛ Battery Saver قابل دسترسی نیست.
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ــال شــود  ــه Battery Saver بطــور خــودکار فع ــد ک ــر دوســت نداری اگ
ــه ــک گزین ــد تی می توانی

 Turn Batter Saver Automatically On If My Battery Falls Below   
را برداریــد. بــا ایــن کار Battery Saver فقــط وقتــی وارد عمــل می شــود 
ــی  ــادی وقن ــت ع ــد. در حال ــال کرده ای ــات آن اعم ــما در تنظیم ــه ش ک
شــارژ باطــری از 20 درصــد کمتــر شــود، Battery Saver شــروع بــه کار 
ــل  ــر مح ــا تغیی ــد ب ــید می توانی ــل باش ــه مای ــی در صورتی ک ــد ول می کن

نشــانگر ایــن مقــدار را تغییــر دهیــد.
 Battery Saver همان طــور کــه قبــال هــم توضیــح دادم یکــی از کارهایــی کــه
بــرای کــم کــردن میزان مصــرف باطــری انجام می دهــد جلوگیــری از نمایش 
اعــالن ا پ هایــی اســت کــه بطــور خــودکار پیغام هــا را نشــان می دهنــد. امــا 

صفحه تغییر تنظیمات Battery Saver به شما این امکان را می دهد که شیوه کار آن را تغییر دهید.
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اگــر مایــل هســتید کــه هم چنــان آن هــا را دریافــت کنیــد کافــی اســت      
 Allow Push Notifications From Any App While In Battery Saver 

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

انجــام می دهــد کاهــش نــور صفحه نمایــش اســت. ولــی اگــر می خواهیــد 
ــک     ــد؛ تی ــود باش ــد خ ــترین ح ــش در بیش ــور صفحه تمای ــان ن هم چن
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Lower Screen Brightness While In Battery Saver را برداریــد.
ــرای دریافــت پیغــام اعــالن اپ هــا؛  ــن ب ــوان یــک راه حــل جایگزی به عن
ــد  ــتفاده کنی ــمت Always Allowed اس ــه Add An App در قس از دکم
تــا بتوانیــد برنامــه دلخــواه خــود را انتخــاب کنیــد. وقتــی ایــن دکمــه را 
ــده روی  ــب ش ــای نص ــام برنامه ه ــامل تم ــه ای ش ــد؛ صفح ــاب کنی انتخ
ــه  ــی را ک ــر اپ ــکل ه ــق ش ــود و مطاب ــر می ش ــما ظاه ــرای ش ــتگاه ب دس

ــد. ــد انتخــاب کنی ــید می توانی ــته باش دوســت داش
ــن قســمت  ــورد دلخــواه خــود را از ای ــد بعضــی از برنامه هــای م می توانی

ــان دریافــت کنیــد. ــا بتوانیــد پیغام هــا را هم چن انتخــاب کنیــد ت
می  توانیــد بــا انتخــاب Battery Use در قســمت Overview گزینه هــای 
دیگــری کــه بــرای کار بــا Battery Saver گذاشــته شــده اســت را ببینید.

نظر شما چیست؟
ــر روی کــدام یــک از دســتگاه های خــود وینــدوز 10 داریــد؟ لپ تــاپ  ب

یــا تبلــت؟ نظــر شــما دربــاره ایــن امــکان جدیــد وینــدوز 10 چیســت؟
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