ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز

ﭼﻄﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ وﯾﻨﺪوز  10را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ

اﭘﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ  10.14ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Mojaveﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Dynamic Desktop
را اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  10ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
دو راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد.

ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻼﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﻼﯾﺪﺷﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را ﭘﺲ از
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ دارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﻼﯾﻮﺷﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻼﯾﺪﺷﻮﯾﯽ اﺑﺘﺪا
ﭘﻮﺷﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روی دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ را درون آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
دارﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

وﯾﻨﺪوز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درون ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﺪاد ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎدر ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از
ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Personalizeرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪ روی ﮐﺎدر  Backgroundﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن  Slideshowرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در
زﯾﺮﺑﺨﺶ  Choose albums for your slideshowروی دﮐﻤﻪ  Browseﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﯾﺪ را در آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺮوﯾﺪ.

در ﮐﺎدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی ﺑﺨﺶ  Change picture everyﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼﯾﺪو ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽآﯾﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ  24ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻪ  Shuﬄeرا ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد.

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﻮﻧﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Task Schedulerﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ؟
راﻫﮑﺎر دوﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻣﺎنﺑﻨﺪی وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داده اﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  BGInfoﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ
آدرس  BgInfoرﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﺗﺎن ﻓﺎﯾﻞ  32ﯾﺎ  64ﺑﯿﺘﯽ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  BGInfoرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺟﻌﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد در ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻠﯿﺪ درج ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ روی دﮐﻤﻪ  Backgroundﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه  Backgroundﮔﺰﯾﻨﻪ  Use These Settingsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل
ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Wallpaper Positionﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را روی  Centerﯾﺎ
 Stretchﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ روی دﮐﻤﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﻌﺒﻪ  Wallpaper Bitmapﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻮﺷﻪای ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ روی دﮐﻤﻪ  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ روی  File > Save ASﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی را درون ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  bgiذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ درون ﭘﻮﺷﻪ دارﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  bgiﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع رﻓﺘﻪ و ﻋﺒﺎرت  Task Schedulerرا درون آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه روی ﻣﻨﻮی  Actionﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Create Basic Taskرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روی دﮐﻤﻪ  Nextﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Triggerﮔﺰﯾﻨﻪ  Dailyرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و  Nextرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم
در ﺣﺎل اﺟﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ زﻣﺎن اﺟﺮای دﺳﺘﻮر را  8ﺷﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار  Recur everyرا ﺑﺎﯾﺪ
روی ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر دﮐﻤﻪ  Nextرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Start a Programرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ  Nextرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪ  Browseدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه  Program/scriptرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ  Bginfo64.exeﯾﺎ
 Bginfo.exeرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آنرا ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آدرس

ﻓﺎﯾﻞ  bigﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﺑﺨﺶ Add
 argumentsﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.
"C:\path\to\ﬁle.bgi" /timer 0 /silent
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر روی دﮐﻤﻪ  Nextﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Open the Properties dialog for this task when I Click Finishرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺗﺴﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ  Task Scheduler Libraryﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Runرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1397  ﺧﺮداد30

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/13232/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%
D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

