اﺳﺮار وﯾﻨﺪوز 10

ده وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﻨﻬﺎن وﯾﻨﺪوز 10

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﯾﻨﺪوز  10را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت وﯾﻨﺪوز  8وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻨﻮی ﺷﺮوع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﯿﻮم ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و  Task Viewاز ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن
درﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی وﯾﻨﺪوز  10ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﯾﻨﺪوز 10
ﺑﺮوﯾﻢ.
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در وﯾﻨﺪوز  10ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص را ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎوس روی ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آن ﭘﻨﺠﺮه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻮﮐﻮس در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ وﯾﻨﺪوز  ،10ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه  Settingsو ﺳﭙﺲ  Devicesﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎوس و ﺗﺎچﭘﺪ
) ( Mouse & touchpadﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺎوس را روی آنﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ
اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس روی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺰﻟﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی  1440pو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی  4Kرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ
ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،و ﺑﻮﯾﮋه در  4Kﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮن روی ﺻﻔﺤﻪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮن راﺣﺖﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آزاردﻫﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
) از ﻗﺒﯿﻞ  (1080pﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در وﯾﻨﺪوز آﮔﺎه ﺷﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز  10را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ  4Kﺑﻮده و دﯾﮕﺮی  1080pاﺳﺖ و اﻧﺪازه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی  200درﺻﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  1080pﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی  100درﺻﺪ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .در وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﯾﮑﺴﺎن از
ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﭗﺗﺎپ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد
دارد.
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Storage Sense

 Storage Senseاز ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آنرا از ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10آورده اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺤﺘﻮا اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دراﯾﻮ دارﻧﺪ،
 Storage Senseﺟﺰﯾﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﻫﺮ دراﯾﻮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل دراﯾﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه  USBﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی دراﯾﻮﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ راه ﺳﺎده ﺑﺮای
ﺣﺬف ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزی ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ system
 restoreو  hibernateاﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ Command Prompt

 Command Promptاز ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را درون اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ از آن دﻟﺴﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اوﺿﺎع در وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را در  Command Promptﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات و وﯾﺮاﯾﺶ دﺳﺘﻮرات
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Use legacy consoleرا در ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎی Command Prompt
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﭙﯽ و ﺑﺮش ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺧﻄﻮط ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﺎده ﭘﻨﺠﺮه و ﺣﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﭘﻨﺠﺮه  Command Promptرا در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ژﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮکﭘﺪ )(Trackpad

 Mac OS Xﺑﻪﻃﻮر ذاﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﺮکﭘﺪ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
زﯾﺎدی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏﺳﺮی ژﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏﺳﺮی وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ژﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﺮکﭘﺪ را ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺮکﭘﺪ را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ
 Action Centerﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﻼنﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﮔﺮ ﺗﺮکﭘﺪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺮکﭘﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  TaskViewاﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ
ﮐﺮدن ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و دﺳﮑﺘﺎپﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺗﺮکﭘﺪ را ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﮑﺸﯿﺪ  Alt+Tabﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺮکﭘﺪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﯽروﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ژﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ روی ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اچ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺴﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﮐﺴﭙﻠﻮرر را ﺑﻪروز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اچ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﯾﮏ ﺳﺮ و
ﮔﺮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ روی ﺻﻔﺤﺎت وب در ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺻﻔﺤﺎت ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ روی آﯾﮑﻮن  Web Noteدر ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺮورﮔﺮ اچ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ،ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﺮش ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﺎ ادﻏﺎمﺳﺎزی وانﻧﻮت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدی در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اچ ارزش اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن را دارد.
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ از  MKV، FLACو HEVC

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﯾﻨﺪوز ﻣﺪﯾﺎﭘﻠﯿﺮ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻮن  VLCﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در وﯾﻨﺪوز  10وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻃﻮری
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در وﯾﻨﺪوز  10ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺎﺗﺮوﺳﮑﺎ ) (MKVﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﺮ ﺑﺮای H.264
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ ،وﯾﺪوﯾﯽ و اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ را دارد.
وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  FLACﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی  losslessرا دارد ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی وﯾﺪوﯾﯽ  HEVC/H 265از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ از  HEVCﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﺪکﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی  4Kﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﻨﺪوز ﻣﺪﯾﺎ ﭘﻠﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎﻃﺮی ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻨﺠﺮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ snapping

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد آن ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ  snappingاﺳﺖ .وﯾﻨﺪوز  10ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  snappingرا ﺑﺮای
دارﻧﺪﮔﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﻨﭗ ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ،وﯾﻨﺪوز  10ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﻨﭗ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kﺑﺰرگ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ،
وﯾﻨﺪوز  10از ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﺳﻨﭗ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻃﺮاف ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻣﺮزﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار  Snap Assistﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد.

مطلب پیشنهادی :هر یک از نسخههای ویندوز  10چه ویژگیهایی دارند؟
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ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ  12ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ
 12اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺳﺮﺑﺎرهﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ  CPUو  GPUوﺟﻮد دارد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪ  ،GPUﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺣﺎﻓﻈﻪ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪﻫﻤﺮاه
ﻣﯽآورد .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﮑﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ در داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ  12وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه
داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ  12و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ آن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ
داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ  12ﺗﻨﻬﺎ در وﯾﻨﺪوز  10ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎزیﻫﺎی  PCدر ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻤﺎره ) WDDM 2ﺳﺮﻧﺎم ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دراﯾﻮرﻫﺎ
در ﻣﻮﺗﻮر رﻧﺪرﯾﻨﮓ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ  12ﯾﮏ ﺣﺲ واﻗﻌﯽ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Xboxدر وﯾﻨﺪوز  10ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Game DVRاﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف آن ﺿﺒﻂ ﺑﺎزیﻫﺎی در
ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  Game DVRﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎ
ﺻﻔﺤﻪ دﺳﮑﺘﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Xboxو ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ ،در
اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از آن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎنﺑﺮ  Win+Gﺑﺮای ﺑﺎز
ﮐﺮدن Game Barﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،در ﭘﯿﻐﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه  Yesرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10اﺟﺎزه
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ  Game Barﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Start Recordingﯾﺎ
ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Win+Alt+Rﺿﺒﻂ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ در زﺑﺎﻧﻪ  Game DVRاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Xboxﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﺿﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻌﺎل
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﺿﺒﻂ ﺳﺎده را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ Game DVR ،وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻣﻨﺒﻊ:
techspot

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 14ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/1407 :

