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ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﯾﻨﺪوز  10اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ

وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ
را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  30روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
وﯾﻨﺪوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اپﻫﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ روشﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﺮور راه دور ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﭘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از  Task Managerﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮای آن ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده را
داﻧﻠﻮد ﯾﺎ آﭘﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺗﺴﮏ ﻣﻨﺠﺮ ،ﺗﺴﮑﺒﺎر ﺧﻮد را راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ‘ ’Task Managerﯾﺎ  Ctrl+Shift+Escرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺗﺴﮏ ﻣﻨﺠﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،روی ‘ ’Networkﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اپﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
) اﮔﺮ ‘ ’Networkرا ﻧﺪﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ‘ ’More Detailsرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(
از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ -اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﯾﻨﺪوز آن را روی
) 0Mbpsﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ( روﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

راهاﻧﺪازی  Resource Monitorﺑﺮای دﯾﺪن ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Resource Monitorﺑﺮوﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اپ را ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرت
 Resource Monitorدر ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺗﺐ ‘ ’Performanceدر  Task Managerو ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن
‘ ’Open Resource Monitorدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺐ ‘ ’Networkرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل داﻧﻠﻮد ﯾﺎ آﭘﻠﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده را در ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ) (B/secاﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Mbps 0در Task
 Managerﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮐﻪ  Task Managerو  Resource Monitorاراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮده و ‘ ’Search Onlineرا ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺼﺮف دادهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در  30روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﯾﻨﺪوز  10ردﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده را اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اپﻫﺎ در  30روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده را اﻧﺘﻘﺎل
دادهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ  Settings > Network & Internet > Data Usageﺑﺮوﯾﺪ .در ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه روی

“ ”View usage per appﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ) .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Windows+Iرا ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ(.

از اﯾﻨﺠﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ در  30روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اپﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اپﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺒﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وای ﻓﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﻨﯿﺪ در ﮐﺎرد ‘ ’Show usage fromاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اپﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از دادهﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
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