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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نرزاٌدن پٍجره ُا .1

فرض کٍید چٍدیً پٍجره ىخحهف را ةَ ظّر ُيزىان در ىدیط ویٍدوز ةاز کرده اید. در ٌصخَ ُای 

یا  Closeپیظیً ویٍدوز ةرای ایٍکَ ایً پٍجره ُا رو ةتٍدید، ٌاچار ةّدید جک جک پٍجره را 

Minimize کَ  7کٍید. اىا ةا اشحفاده از ایً كاةهیث جدید در ویٍدوزAero Shake ی ٌام دارد، کاف

آن را  اشث جا پٍجره ای کَ كػد دارید آن را ةاز ٌگَ دارید را گرفحَ و ةا اشحفاده از ىاوس کيی

خّاٍُد طد. ةا اٌجام ایً کار ٌجره ُای کّچک  Minimizeةهرزاٌید. خّاُید دید کَ شایر پٍجره ُا 

 طده ىجدداٌ ةازیاةی خّاٍُد طد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیصث پرش    .2

اضافَ طده اشث و ةا غخ غرفَ جّیی زیادی  7یکی از كاةهیث ُای فّق انػاده ای کَ در ویٍدوز 

وی اشث. طيا جّشط ةرٌاىَ ُای ٌػب طده ةر ر Jupmlistیا  (نیصث پرشدر وكث ىی طّد )

، فایم Playerىی کٍید. ةَ غٍّان ىذال جّشط ٌرم افزارُای  ویٍدوز فایم ُا ىخحهفی را فراخّاٌی

فایم ُای ىحٍی را ةاز ىی کٍید. اکٍّن  Notepadُای ىّزیک را اجرا ىی کٍید. یا جّشط ٌرم افزار 

ىخحهف  ةا اشحفاده از )نیصث پرش( ىیحّاٌید ةَ آخریً فایهِای ةاز طده جّشط ٌرم افزارُای

ةدون ایٍکَ ٌیاز ةَ اجرای اونیَ ةرٌاىَ ىرةّظَ ةاطد. ةرای دشحرشی ةَ  دشحرشی داطحَ ةاطید

راشث کهیک کٍید جا آخریً فایهِای  Taskbar)نیصث پرش( کافی اشث ةر روی آیکً ةرٌاىَ در 

ةا ، Startفراخّاٌی طده جّشط ایً ٌرم افزار ةرایحان نیصث طّد. ُيچٍیً ىیحّاٌید در ىٍّی 

 کهیک ةر روی فهض ىّجّد در ةرٌاىَ ةَ )نیصث پرش( ىرةّط ةَ آن ةرٌاىَ دشحرشی پیدا کٍید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّشػَ پیض ٌيایض پٍجره ُا    .3

. پیض ٌيایظی از Taskbarطده در   Minimize در ویٍدوز ویصحا، ةا غتّر ىاوس از روی پٍجره ُای

ایً كاةهیث جّشػَ داده  7پٍجره ُا دریک شایز کّچک ٌيایض داده ىی طد. اکٍّن در ویٍدوز 

طده اشث. ةَ ظّری کَ ةا كرار دادن ىاوس ةر روی پیض ٌيایض اىکان ةصحً آن ٌیز وجّد دارد. 

حفاده از کهید ض ٌيایض ُصحٍد و غالوه ةر آن ةا اشُيچٍیً پٍجره ُای چٍدگاٌَ دارای چٍدیً پی

 اىکان گردش ىیان پیض ٌيایض ُا وجّد دارد. T+Winجرکیتی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىرجب شازی پٍدره ُا در غفدَ ةَ روطی جدید    .4

طاُد ُصحیو اىکان ىٍظو کردن و جغییر اٌدازُپٍجره  7یکی از كاةهیث ُای جانتی کَ در ویٍدوز 

ویٍدوز ةَ طکهی جانب و شاده اشث. کافی اشث یک پٍجره را ةا اشحفاده از ىاوس ُا در ىدیط 
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ةگیرید، شپس آن را ةَ ةاالی غفدَ ىاٌیحّر ةکظید، پس از پدیدار طدن یک ُانَ ةا رُا کردن 

ىاوس، پٍجره  کم غفدَ را اطغال ىی کٍد. ُيچٍیً اگر را ةَ ىٍحِی انیَ راشث یا چپ ىاٌیحّر 

 ا کٍی، پٍجره ٌیيی از غفدَ را اطغال ىی کٍد.ةکظید وآن را رُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   7در ویٍدوز   XP. ویٍدوز 5

یکی از ىظکالجی کَ کارةران در ویٍدوز ویصحا زیاد ةا آن شر و کار داطحٍد غدم اجرای ةرخی 

چاره ای  7در ىدیط ویٍدوز ویصحا ةّد. ىایکروشافث در ویٍدوز  XPٍدوز ةرٌاىَ ُای شازگار ةا وی

طيا ىی جّاٌید ةَ ظّری ىجازی ویٍدوز  XP Modeةرای ایً ىظکم پیدا کرده اشث. ةا اشحفاده از 

XP  داطحَ ةاطید و ةا اشحفاده از آن ُر ةرٌاىَ شازگار ةا  7را در دل ویٍدوزXP  َرا ُياٌٍد گذطح

 اجرا کٍید.

 ــــــــــــــــــــــــــیک راه شاده و شریع ةرای جٍظیو غفدات ٌيایض چٍدگاٌَ    .6

جاکٍّن پیض آىده کَ کاىپیّجر خّد را ةَ ةیظاز یک ىاٌیحّر یا پروژکحّر ىحػم ٌيایید؟ در آیا 

جٍظیو ایً غفدات ٌيایض چٍدگاٌَ در یک داٌیَ اىکان پذیر اشث! کافی اشث کهیدُای  7ویٍدوز

 را فظار دُید و جٍظیيات غفح ٌيایض را اغيال ٌيایید. P+Winجرکیتی 

 ــــــــــــــــــــراةط کارةری در خػّص دشحگاه ُای جاٌتی ىحػم ةَ کاىپیّجر    .7

ةَ  Devices and Printersةخض جدیدی ةَ ٌام  Start، پس از کهیک ةر روی ىٍّی 7در ویٍدوز 

چظو ىی خّرد. در ایً ةخض دشحگاه ُای ىحػم ةَ کاىپیّجر اغو از پریٍحر و خافظَ ُای كاةم 

خيم ةا جػّیر ىرجتط ةَ ُر کدام وجّد دارد. ةا راشث کهیک ةر روی ُر یک از دشحگاه ُا اىکاٌات 

 ىٍدػر ةَ فردی ٌظیر آپدیث  و جٍظیيات كاةم دشحرشی اشث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ویرایض ىددوده اظالع رشاٌی .8

ىددوده ای ةَ ٌام اظالع رشاٌی یا  Taskbarو ویٍدوز ویصحا در شيث راشث ىدیط  XPدر ویٍدوز 

Notification Area  ُو وجّد دارد اىا ةا اٌػعافی ةصیار  7وجّد داطث. ایً ىددوده در ویٍدوز

 ةیظحرکَ ىی جّان ایً ىددوده را ویرایض و یا خحی خذف کرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضتط کٍٍده كدم ةَ كدم ىظکالت    .9
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) ضتط کٍٍده كدم ةَ كدم ىظکالت ( یا  7ید در ویٍدوز یکی دیگر از كاةهیث ُای کارةردی جد 

Problem Steps Recorder  اشث.ةا اشحفاده ازPSR  طيا ىیحّاٌید ىظکالت ىّجّد در ویٍدوز خّد

را ةَ غّرت كدم ةَ كدم ةا اشحفاده از جػّیر ذخیره ٌيایید و آن ر اجِث دریافث کيک در اخحیار 

 دیگران كرار دُید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذره ةیً جدید    .11

Magnifier  یا ذره ةیً در ویٍدوزXP  ةا یک ذره ةیً  7و ویصحا ٌیز وجّد داطث، اىا در ویٍدوز

را وارد  Magnifierغتارت  Startخرفَ ای ظرف ُصحیو. ةرای دشحرشی ةَ ذره ةیً در ىٍّی 

جدید طيا ىی جّاٌید درغد ةزرگ ٌيایی را جػییً کٍید.  Magnifierةزٌید. در  Enterٌيّده و 

خانث ةزرگ ٌيایی خّاُید داطث. کَ خانث جيام غفدَ اشث و کم غفدَ ةزرگ  3غالوه ةر آن 

یک  اشث کَ Lensخّاُد طد کَ ةا خرکث ىاوس کم غفدَ درگیر خّاُد ةّد. ٌّع دیگر خانث 

درایً غفدَ رخ ىی دُد و  غفدَ کّچک ةا ىاوس ُيراه خّاُد طد کَ جيام ةزرگ ٌيایی 

 غيهکردی دكیلاٌ ىظاةَ یک ذره ةیً خّاُد داطث.

 ـــــــــــــــــــــــــــ  . یک راه جدید ةرای ىظاُده فایم ُای غّجی و جػّیری   11

Windows Media Player  ةصیار جّشػَ پیدا کرده اشث. غيده جریً پیظرفث آن  7در ویٍدوز

 ةاز طدن یک پخض کٍٍده کّچک ةَ ٍُگام پخض فایم ُای غّجی و جػّیری اشث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غيهیات ةَ اطحراك گذاری در طتکَ ُای خاٌگی   12

خث طتکَ ُای خاٌگی وةَ اطحرك گذاری ىٍاةع در ویٍدوز ویصحا و شایر ٌصخَ ُای ویٍدو، شا

طيا ىی  Homegroupةَ ٌام  7جدید ىّجّد در ویٍدوز  Wizardکاری دطّار ةّد. اىا ةا اشحفاده از 

 غتّری را اٌحخاب کٍید. شپس رىز جّاٌیدفّندرُایی کَ كػد ةَ اطحراك گذاری آن ُا را دارید

ایید جا ةَ ُيیً شادگی غيهیات ةَ اطحراك گذاری کَ دریافث ىی کٍیدرا در کاىپیّجر دیگر وارد ٌي

ىی جّاٌٍد  7غّرت ةگیرد. اىا ٌکحَ ای کَ وجّد دارد ایً اشث کَ جٍِا کاىپیّجرُای دارای ویٍدوز

را درىٍّی  Homegroupچٍیً کاری را غّرت دٍُد. جِث جِث دشحرشی ةَ ایً كاةهیث غتارت 

Start  وارد کٍید وEnter .ةزٌید 

 ـــــــــــــــــــــحلیو فایم غّجی و جػّیری از یک کاىپیّجر دیگر   . اجرای ىص13
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وجّد دارد، در کاىپیّجرُای جدث طتکَ  7ةا اشحفاده از كاةهیث جدیدی کَ در ویٍدوز 

Homegroup ٌرم افزار ،Windows Media Player  ایً اىکان را ةَ طيا ىی دُدکَ فایم غّجی و

جػّیری ىصحلیياٌ از یک کاىپیّجر اجرا طده و جّشط اشپیکر کاىپیّجردیگر ىحػم ةَ طکتَ پخض 

را طتکَ کرده اید، از ایً پس ىیحّاٌید فایم ُای  PCاگر یک نپ جاب و یک طّد! ةَ غٍّان ىذال 

 کاىپیّجر روىیزی ةا غدای ةهٍد گّش کٍید! ىّزیک ىّجّد در نپ جاب را ةَ وشیهَ اشپیکرُای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. یک ىرکز اىٍیحی جدید   14

Action Center  گٍجاده طده اشث. در ىدیط  7ٌام ىدیط اىٍیحی جدیدی اشث کَ در ویٍدوز

Action Center  اظالع رشاٌی ُایی ٌظیر آپدیث ویٍدوز، آپدیث آٌحی ویروس، یادآوری پظحیتان

را  Action Centerغتارت  Startگیری و ٌظایر آن درج ىی گردد.ةرای دشحرشی ةَ آن در ىٍّی 

 ةزٌید. Enterوارد ٌيّده و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   Taskbar. شٍجاق کردن ةرٌاىَ ُا در 15

شٍجاق کٍید.  Taskbarجِث دشحرشی شریع جر ةَ ةرٌاىَ ُا آن ُا را در  ، ىی جّاٌید7در ویٍدوز 

 Taskbarخضّر داطحَ ةاطٍد و خحی ةا ةصحً ةرٌاىَ ٌیز از  Taskbarةَ ظّریکَ ُيّاره در ىدیط 

 راشث کهیک کٍید و  Taskbarکافی اشث ةر رویس آیکً ةرٌاىَ در  خارج ٌظٌّد. ةرای ایً کار

Pin this program to taskbar .را اٌحخاب کٍید 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جّشػَ اشحفاده از كاةهیث ُای نيصی   16

ایً كاةهیث ةَ ظّر خاص ىخحع ةَ غفدَ ٌيایض ُای نيصی اشث. در غّرجی کَ از یک غفدَ 

 7یک ججرةَ طیریً از کار ةا دشث و ویٍدوز  7ٌيایض نيصی اشحفاده ىی کٍید ةا ٌػب ویٍدوز 

 ةزرگ جر وآیکً ُای ىرةع طکم ةاغخ راخحی کار ةا دشث خّاٍُد طد. Taskn=barخّاُید داطث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ISOُای  . رایث فایم17

ُا کَ در اغم فایم ُای فظرده DVDىرةّط ةَ  Imageُيان ظّر کَ اخحياالٌ ىی داٌید فایم ُای 

 ISOیم وجّد دارٌد. ةرای رایث آٌِا ةر روی فا ISOُا ُصحٍد ةا فرىث DVDآىاده رایث ةر روی 

ةاز طّدو از ظریق آن  Windows Disk Image Burnerخّد دوةار کهیک کٍید جا پٍجره ای ةَ ٌام 

 ةَ شادگی رایث کٍید. DVDخّد را ةر روی  Imageفایم 
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اضافَ طده اشث کَ کار اغهی آن  Calibration Display Colorكاةهیحی ةَ ٌام  7در ویٍدوز 

شٍجض ىیزان درشحی رٌگ ُای ٌيایض  داده طده ةر روی غفدَ اشث. ةرای دشحرشی ةَ ایً 

 ةزٌید. Enterرا وارد ٌيّده و  Calibration Display Colorغتارت   Startكاةهیث در ىٍّی 

           

 

 


