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   Windows Media Player، و    )Internet Explorer )( ،Windows Explorer  )اندازي   هايي براي راه ، دكمه Startعالوه بر دكمة 
  .فرض الصاق شده استبار به طور پيش در سمت چپ تاسك)(

  Taskbarكار با 
Taskbar  در پايين  فرض پيشكه به طور  نوار تكليفيا

 اشما ب پيونديا  1لينكشود  ظاهر مي ويندوزاصلي  نمايش صفحه
در  ويندوزاطالعات جاري دربارة آن چيزهايي است كه در كامپيوتر 

به  بار تاسكيا  نوار تكليف، امكانات 7ويندوزدر . حال وقوع است
بار  تاسكنوار ارتفاع . اي چشمگير ارتقا پيدا كرده است گونه
شده است،  ويندوزي پيشين ها نگارشفرض دو برابر ارتفاع آن در  پيش

           Startدكمة . توانيد ببينيد محتويات آن را به وضوح ميدر نتيجه، 
اليه چپ نوار تكليف، و ساعت و تاريخ روز  همچنان در منتهي) (

هر . آيند همچنان در بخش انتهايي سمت راست نوار به نمايش در مي
. آيد دگرگون شده است بين آنها به نمايش در ميماچند، آنچه 

 2ريزنقشيهاي  نمايش بندي بهينه، پيش تر، گروه بزرگ هاي آيكن
، و )Aero Peekبا استفاده از فناوري (قابل تنظيم و شده  بندي گروه

بار را  همگي تاسك ،بار تاسكهاي  آيكن جاكردن  اتي براي جابهمكانا
  . اند سودمندتر ساخته

هاي پيشين ويندوز  كه در نگارش Quick Launchنوارابزار  :نكته
چون  ،آيد به نمايش در نمي 7ويندوزفرض حاضر بود در  به طور پيش

  )pin( بار الصاق تاسكبه را مستقيماً  اي برنامه آيكن هر  توانيد حاال مي
  . كنيد

  

  بار  هاي تاسك دكمه

                        اندازي هايي براي راه ، دكمه)(  Startعالوه بر دكمة 
Internet Explorer )( ،Windows Explorer )(و ،                              

Windows Media Player  ) (بار به طور  در سمت چپ تاسك
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2 thumbnail 

شده،  هاي الصاق عالوه بر اين دكمه. شده است )pin( فرض الصاق پيش
يك فايل، كادر  بازكردنه يا اندازي يك برنام تقريباً هر عملي، مانند راه

يك دكمة موقتي متناظر را در  ،Control Panelگفتگو، يا پنجرة 
ي ها آيكنتر با  هاي جديد و بزرگ اين دكمه. كند بار اضافه مي تاسك
هنگامي كه چند . آيند به نمايش در ميخودشان مخصوص اي  برنامه

بار به  تاسكة نوع باز باشند، آنها تحت يك دكم فايل يا پنجرة هم
  .آيند نمايش در مي

 يتحت دكمة الصاق ،Windows Explorerهاي  پنجره :نكته
Windows Explorer  )(ي        ، و صفحات وب تحت دكمة الصاق

Internet Explorer  )(  آيند به نمايش در مي .  
د بسته به بار جا دا توان در تاسك را كه ميهايي  حداكثر تعداد دكمه

هرگاه از حداكثر . كند شما فرق مي نمايش صفحهي ها تنظيممانيتور و 
يك نوار طوماري به نمايش در  ويندوزها عبور كنيد،  تعداد دكمه

  . هاي پنهان را ببينيد آورد تا با آن بتوانيد دكمه مي

بار  توانيد در هر رديف تاسك باري كه مي هاي تاسك تعداد دكمه
و اين كه آيا از  نمايش صفحه رزولوشنجا بدهيد بسته به  7ويندوز
ي كوچك ها آيكنكنيد يا از  ي استاندارد بزرگ استفاده ميها آيكن

  : بار آورده است از ظرفيت تاسكرا هايي  جدول زير مثال. كند فرق مي

  هاي كوچك آيكن  هاي بزرگ آيكن  نمايش رزولوشن صفحه

800×600                        10  15  

1024×768                      15  22  

1280×1024                    20  29  

1600×1200                    26  39  
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، فهرستي  Paintبار يك برنامه مانند  راست روي دكمة تاسك–كليك
  .آورد ايد به نمايش در مي اخيراً به كار بردهاز تصاويري را  كه 

  .Windows Media Playerراست روي دكمة –كليك

هاي سيستمي  دهنده اطالعات و پيوندهاي مربوط به برنامه ناحية توجه
اليه راست  در منتهي نيز Show Desktopدكمة . دهد را نمايش مي

  .بار قرار داردتاسك

 ) thumbnail( هاي ريزنقش ،بار اشاره با موش به يك دكمة تاسك
پنجرة فعال . آورد را به نمايش در ميدكمه آن مربوط به هر پنجرة باز 

يك  ريزنقشاگر روي . شود جاري با يك زمينة آبي نشان داده مي
اشاره به يك . آيد پنجره كليك كنيد آن پنجره به نمايش در مي

به نمايش در  نمايش صفحهبه طور موقت پنجرة آن را بر روي  ريزنقش
كند، در نتيجه، فقط پنجرة منتخب  ميمحو ها را  آورد و ساير پنجره مي

شود كه يك دكمة  سبب مي ريزنقشاشاره به يك . را خواهيد ديد
Close آن كه  راست آن به نمايش در آيد، تا بتوانيد بي–باال در گوشة
  . آن را فعال كنيد آن را ببنديدپنجرة 

  

  
يك منوي ميانبر  ،بار كردن روي يك دكمة تاسك راست–كليك

فهرست اين . آورد هاي مرتبط را به نمايش در مي و فرمان ها فايلاز 

بار نمايندة آن است فرق  ميانبرها بسته به نوع موردي كه دكمة تاسك
  . كند مي

  
  : مثال
 ،Internet Explorerبار  راست روي دكمة تاسك–كليك ●

تا  آورد شما را به نمايش در مي Internet Explorerتاريخچة مرور 
دستيابي بار  مستقيماً از تاسكبتوانيد آخرين سايت وب بازديدشده را 

  . كنيد
 Windows Explorerبار  روي دكمة تاسك راست–كليك ●

  . آورد هاي پراستفادة شما را به نمايش در مي فهرستي از پنجره

فهرستي  Windows Media Playerروي دكمة  راست–كليك ●
اكنون بر روي كامپيوتر قابل  هايي را كه هم از تكاليف مرتبط با رسانه

  . آورد اند به نمايش در مي دستيابي
در روي دكمة  يك برنامة در حال اجرا  راست–كليك ●
بازشده با آن برنامه را به  تازگي بهي ها فايلفهرستي از  ،بار تاسك

                  بار آن برنامه در تاسك  آورد، و امكانات الصاق نمايش در مي
)Pin this program to taskbar (آن  برنامه باز هاي و بستن همة پنجره  
)Close window (منوي ميانبر براي هر دكمة . سازد را فراهم مي

اندازي برنامة مرتبط با  يي براي راهها لينكبار حاوي پيوندها يا  تاسك
  . است )unpin( بار آن برنامه از تاسك و براي حذف  هدكمآن 

  
  ) Notification Area(دهنده  ناحية توجه

بار اطالعاتي را  اليه سمت راست تاسك در منتهي دهنده توجهناحية 
شوند  ها، شامل آنهايي كه در زمينه اجرا مي دربارة وضعيت برنامه

 راييي ب، و همچنين پيوندها)هايي كه به دخالت شما نياز ندارند برنامه(
ي ها آيكنبعضي از . آورد هاي سيستمي ويژه به نمايش در مي فرمان

بار  هاي روي تاسك كردن دكمهdragيا  كشي موشبا  :نكته
  .ها را تغيير بدهيد توانيد آرايش دكمه مي

، )كردن اي يا دكمه minimize(كردن مايز براي ميني :نكته
تعويض و  ،، بستن)يا بازكردن maximize( مايزكردن ماكسي
  .بگيريدكليدي نيز بهرهبرهاي صفحهتوانيد از ميانها ميپنجره
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هاي باز را آسان  شده مديريت پنجره بندي هاي بزرگ و گروه ريزنقش
 .كنندمي

هاي باز جاريكليك كنيد همة پنجره Show Desktopاگر روي دكمة  
تاپ  ها و ميانبرهاي دسك شود تا بتوانيد به آيكن مي) مايز ميني( اي دكمه

  .آيد قابي از هر پنجرة باز نيز به نمايش در مي .دسترسي پيدا كنيد

هاي مختلف، كليد لوگوي ويندوز در  ، براي رفتن به پنجرهFlip 3Dبا 
  . را بزنيد TABكليد را نگه داريد و همزمان يك يا چند بار كليد  صفحه

فرض پنهان هستند، و  ي سيستمي به طور پيشها آيكنو  دهنده توجه
  . پنهان كنيدتوانيد  ميخودتان  كنيد  آنهايي را كه در عمل استفاده نمي

. بار قرار دارد اليه راست تاسك در منتهي Show Desktopدكمة 
را به كار برده باشيد، متوجه خواهيد شد  ويندوزي پيشين ها نگارشاگر 

              اگر روي دكمة. كه شكل اين دكمه بسيار تغيير كرده است
Show Desktop اي  هاي باز جاري دكمه كليك كنيد همة پنجره

تاپ  ميانبرهاي دسكو  ها آيكنشود تا بتوانيد به  مي) مايز ميني(
شود كه همة  اشاره به اين دكمه با موش سبب مي. (دسترسي پيدا كنيد

). تاپ را ببينيد شوند كه بتوانيد دسكمحو اي  هاي باز به گونه پنجره
هاي باز را از نو به  مجدد روي اين دكمه همة پنجره كردن كليك

   □.آورد نمايش در مي

Flip 3D  
و  ALTداشتن كليد  ، با نگهويستاپيش از  هاي ويندوز در نگارش

توانستيد از يك پنجرة باز به  مي TABسپس زدن يك يا چند بار كليد 
يك پنجرة  ALT + TABبا زدن كليد تركيبي   .پنجرة باز ديگر  برويد

شد، و يك رشته از تصاوير كوچك نمايندة هر برنامة  كوچك ظاهر مي
ر كوچك متناظر با برنامة منتخب يتصويك هرگاه . داد باز را نشان مي

آن  ساختيد، پنجرة  كرديد و اين كليدها را رها مي خود را انتخاب مي
  . شد ظاهر مي ه برنام

نيز بسيار شبيه   7ويندوزو  ويندوز ويستا ALT + TABخصوصيت 
  .اند ها زيباتر شده اما حاال نمايش. كند به ويندوزهاي قبلي كار مي

را فعال كرده باشيد،   خصوصيت  Aeroاگر طرحوارة گرافيكي 
رفتن به براي  ،Flip 3Dبا  .ي  كنيديابتوانيد دست ميرا   Flip 3Dجديد 
كليد را نگه داريد و  در صفحه كليد لوگوي ويندوزهاي مختلف،  پنجره

 كادر حاوي به جاي آن كه . را بزنيد TABهمزمان يك يا چند بار كليد 
باز  هر برنامة متناظر بااطالعات  سطريك  به همراه  كوچك يتصاوير

انجام  ALT + TABكه كليد تركيبي كاري (به نمايش در بيايد 
ها را به صورت  هاي برنامه تصاوير بزرگي از پنجره  Flip 3D، )داد مي

، TABكليد . دهد دار  نمايش مي سرهم و زاويه پشت ةهاي ايستاد كارت
خواهيد  اي كه مي پنجرة برنامهوقتي . كند جا مي هها را جاب اين كارت
   .رو بيايد، كليدها را رها كنيد ،بزرگ شود

  

 


