ﺑﺎ  ۷روش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ در
وﯾﻨﺪوز  ۱۰آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
وﯾﻨﺪوز  10دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد از آن ﻫﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻨﺪوز  10ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ  7روش
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ در وﯾﻨﺪوز  10آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﻢ؛ ﭘﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Snap Assist
اﮔﺮ از ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا از دو ﭘﻨﺠﺮه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ آن
ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮای آن ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز  10ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ
ﭘﺲ از آن  Snap Assistﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮔﺮدد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Corner Snap
 Snap Assistﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو ﭘﻨﺠﺮه
را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ داد.

 Corner Snapﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن از  4ﭘﻨﺠﺮه
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
 Corner Snapﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن
از  4ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر
ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

ﭘﺲ از آن ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ Corner Snap .وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Task View
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ از ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Mission Controlﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Task Viewرا ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 Task Viewﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﯽ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ
آورد.
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﯽ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن  Task Viewدو راه دارﯾﺪ؛ ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﮑﺒﺎر روی آﯾﮑﻦ  Task Viewﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دو ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ از دﮐﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ Windows key + Tab
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

از دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Corner Snapsﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن  Task Viewو ﮐﻠﯿﮏ روی

ﮔﺰﯾﻨﻪ  New desktopدر ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  Task Viewو ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ Windows Key + Ctrl + Left Arrow
و  Windows Key + Ctrl + Right Arrowﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﯿﻦ ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﺒﺎر
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز  10در ﺗﺴﮑﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ اپ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

وﯾﻨﺪوز اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺴﮑﺒﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﯾﻨﺪوز اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ روی آﯾﮑﻦ آن در ﺗﺴﮑﺒﺎر ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ

ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Pin to taskbarرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻦ ﺷﺪه روی آﯾﮑﻦ آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Unpin from taskbarﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

اﺳﮑﺮول ﮐﺮدن در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﮑﺮول ﮐﺮدن آن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Devices > Mouseرا دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Scroll

 inactive windows when I hover over themرا در وﺿﻌﯿﺖ روﺷﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

از ﭘﻠﯿﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  Creators Updateرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺎﯾﭗ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﯾﻨﺪوز ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  Movies & TVو  Skypeدر دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Movies & TVدﮐﻤﻪ  Play in mini viewرا واﻗﻊ در
ﭘﺎﻦ و ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر دﮐﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺮدن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻧﺪازه اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ

در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

