Action Center؛ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ

ﻟﻄﻔﺎ ً وﯾﻨﺪوز  10ﺧﻮد را ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ داﻻنﻫﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ وﯾﻨﺪوز
 10ﺳﻔﺎرﺷﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻋﻼنﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺟﺎﻧﺒﯽ ،زﺑﺎن و ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل وﯾﻨﺪوز ﺑﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »دﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

Settings
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن راﺑﻂ ﻧﻪﭼﻨﺪان دﻟﭽﺴﺐ  Control Panelدارد Settings .ﯾﮑﯽ از
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در  Action Centerو ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻨﺪوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  Settingsﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  Action Centerﯾﺎ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1نمای ظاهری مؤلفه  Settingsدر ویندوز 10

Accounts -1
وﯾﻨﺪوز زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی
اﺳﺖ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Accountsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ .(2

شکل  :2امکان تغییر تنظیمات مختلفی در این پنجره وجود دارد.

Your Account
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ﺑﻪ دو روش اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ  Browseﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی واندراﯾﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
دﯾﺠﯿﺘﺎل .در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Sign in with a Microsoft account insteadوﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز 10
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺳﺎزد
)ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3فرآیند سوییچ کردن بهسادگی امکانپذیر است.

در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ و ﮔﺬرواژه ﺣﺴﺎب ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Create oneﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻋﺰم ﺟﺪی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺑﺎره ﺣﺬف ﮔﺬرواژهﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﺬرواژهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای راﺣﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  PINاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4مایکروسافت همگام با سازمان  FIDOتصمیم به حذف گذرواژهها گرفته است.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  PIN Codeوﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ،
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Skip this stepﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

Sign-in Options
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬرواژهﻫﺎ  PIN codeﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﺬرواژه ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
)ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5این صفحه گزینههای امنیتی مختلفی در اختیار کاربر قرار میدهد.

ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺬرواژه ﺗﺼﻮﯾﺮی دارﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آن در وﯾﻨﺪوز آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
Work Access
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻤﯿﻞ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد .در ﺻﻮرت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ
ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ
راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(6

شکل  :6در ویندوز  10اتصال به محل کار یا مدرسه بهسادگی امکانپذیر است.

Sync your settings
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی روی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻢﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮورﮔﺮ وب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻠﻤﻪ  syncﮐﻮﺗﺎه
ﺷﺪه  synchronizationﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7امکان فعال یا غیرفعال کردن تنظیمات مختلف در فرآیند همسانسازی وجود دارد.

System -2
 Systemدﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ وﯾﻨﺪوز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ،اﻋﻼنﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Aboutاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  System :8یک مدیریت ساخت یافته را امکانپذیر میسازد.

Display
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻣﺘﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن رﻧﮓﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Displayاﺳﺖ.
Notiﬁcations & actions
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻼنﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد )ﺷﮑﻞ .(9

شکل  :9صفحه دسترسی به تنظیمات Notiﬁcations & Actions

Quick actions
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ  Action Centerﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
روی ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد
دارد.
Select which icons appear on the taskbar
اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪادن آﯾﮑﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ را دارﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(10

شکل  :10سفارشیسازی نوار وظیفه بهسادگی امکانپذیر است.

Notiﬁcations
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺨﺶ  Notiﬁcationsدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،ﯾﺎدآوریﻫﺎ ،اﻋﻼنﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ ،ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی اﻋﻼن در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﻼنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(11

شکل  :11نحوه نمایش یا نمایش ندادن اعلانها

Apps & features
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Apps & features
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻓﻀﺎی دراﯾﻮ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ،روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ و
دﮐﻤﻪ  Uninstallرا ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(12اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز
 10ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  8.1ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  :12مشاهده حجم اشغال شده توسط برنامهها

Tablet Mode
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن
ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻣﺎوس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
Power & sleep
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Storage
اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی آزاد دراﯾﻮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در آن
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد،
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻧﺎم دراﯾﻮ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺑﯿﺶﺗﺮی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.

Oﬄine Maps
اﮔﺮ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آنﻫﺎ را در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ Oﬄine Maps
اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ را
داﻧﻠﻮد ﮐﺮده اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Delete all mapsاﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
Defaults Apps
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Movies & Videoﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(13در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
درون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از درون ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد دارد.

شکل  :13امکان انتخاب برنامهای متناسب با فایل کاربردی

Devices -3
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎپﮔﺮ و
اﺳﮑﻨﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺷﮑﻞ .(14

شکل  :14مدیریت بر سختافزارها و اضافه کردن دستگاههای جانبی بهسادگی وجود دارد.

Network & Internet -4
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﮑﻪای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

Personalization -5
زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(15

شکل  :15امکان سفارشیسازی جنبههای ویژوال با استفاده از Personalization

زﺑﺎﻧﻪ Background
اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﺸﺎن دادن رﻧﮓﻫﺎ در دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع ،ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ رﻧﮓ از
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
زﺑﺎﻧﻪ Lock
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد.
زﺑﺎﻧﻪ Theme
اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻢﻫﺎ ،ﺻﺪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻢﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﮑﻦﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
زﺑﺎﻧﻪ Start
اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع را ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎن دادن آنﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

Time & Language -6
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ،ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ،(...اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ.(16

شکل  :16تنظیم زمان ،زبان ،تاریخ و گفتار

ﻧﮑﺘﻪ :وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﯽ آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Ease of Access -7
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺷﻮد.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﯾﺎ از ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ
ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ) ﺷﮑﻞ .(17

شکل  :17تنظیمات این قسمت مشابه با تنظیماتی است که در سیستمعاملهای پیشین قرار داشت.

Privacy -8
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(18

شکل  :18تنظیم پارامترهای حریم خصوصی با استفاده از Privacy

Update & Security -9
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Update & Securityاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی  Windows Updateﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوزWindows Defender ،
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯽدرﻧﮓ Backup ،ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی Recovery ،ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ Activation ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی وﯾﻨﺪوز
و  Developer Toolsوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ .(19

شکل  :19دسترسی به تنظیمات امنیتی و بهروزرسانی

در زﺑﺎﻧﻪ  Windows Updateﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪروز ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪروز
ﺑﻮدن و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻟﯿﻨﮏ
 Advanced optionsدر زﺑﺎﻧﻪ  Windows Updateاﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ
وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ .(20

شکل  :20ارائه تنظیماتی در ارتباط با بهروزرسانیها

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﯾﯿﺎت درﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت Successfully
 …installed on... or Failed to install onآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(21

شکل  :21مشاهده جزییات مربوط به بهروزرسانیها
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