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Task Manager  7ويندوزدر   
نسبت به   7ويندوزاي را در  مايكروسافت تغييرات گسترده

؛ يكي از تغييرات قابل  به وجود آورده است آنويندوزهاي ماقبل 
  . است Task Managerشكل جديد و كامالً متفاوت   ،توجه

Task Manager و صرفاً به  حاال سگ نگهبان كل كامپيوتر شده است ،
پردازد. همة چيزهايي را زير نظر  تكاليف نگهداري ديسك سخت نمي

روي فعاليت  و دهد، رخ مي (Desktop) ميزكارگيرد كه در داخل  مي
شود نيز  هايي كه در زير سطح ويندوز اجرا مي ، و همة برنامه شبكه

    نظارت دارد.

 

   تازهآرايشي كامالً

را  Task Managerهاي قديمي ويندوز، كاربران زماني  در نگارش 
كردند  فراخواني مي CTRL-ALT-DELETEبا زدن تركيب كليدي 
اي اجراي خود  برنامه مثالً هنگامي كه _  آمد كه اشكالي به وجود مي

   . كرد را متوقف مي

كه  آورد زدن همزمان اين سه كليد يك پنجره را به نمايش در مي
                              دار مسئله  برنامه يك  داد كه اجراي به كاربر امكان مي

)Not Responding( يا اصالً كامپيوتر را از اول  ،را متوقف كند
نيز اين نقش را بازي   7ويندوزدر  Task Manager  اندازي كند. راه
، احتماالً  عامل به دليل پايداري خوب اين سيستم ،خوشبختانه .كند مي

.  ) نخواهيد داشت (بازنشان resetافزاري  هرگز نيازي به زدن كليد سخت
                      7ويندوزدر  CTRL-ALT-DELETEزدن تركيب كليدي 

Task Manager چند اي حاوي  كند، بلكه صفحه را مستقيماً بار نمي
گزينه                                آورد كه يكي از آنها مختلف را به نمايش در مي  گزينه

 Start Task Manager   است. انتخاب گزينه Start Task Manager ،
راست -در گوشة پايينآورد.  را به اجرا در مي Task Managerبرنامه   

  .جاي دارد  Shut Downهاي  اين صفحه آيكن گزينه

  

  
 

Task Manager كند كه سيستم در حالت درست بماند.  كمك مي
توانيد از طريق  اي از پاسخ دربماند، آن را مي اگر برنامه

Task Manager  ببنديد، و كامپيوتر به ساير كارهاي خود طبق معمول
 )reset( بازنشانيهاي جديد يا نياز به  ادامه خواهد داد، بدون بروز ضربه

خودكارسازي اجراي بعضي از . اما اگر در جستجوي عمليات  سيستم
ساختند،  فراهم مي Task Managerهاي قبلي  كه نگارشها باشيد  برنامه
 System And Security برويد، روي Control Panelيد كه به مجبور

و بعد روي  ، Administrative Tools روي ،كليك كنيد
Scheduled Tasks كليك كنيد.    

  

                  ، كليد تركيبيTask Managerبراي دستيابي ورود. 
Ctrl+Shift+Esc نوار تكليفيا روي  ،را بزنيد )Taskbar                  (

. كنيدرا انتخاب  Start Task Manager و گزينه   كنيدراست  -كليك
اصلي  منويهاي  اين كار پنجرة جديدي را باز خواهد كرد. اكثر گزينه

. بعضي از آنها،  استاندارد است Task Managerبراي همة صفحات 
    ند.نك تغيير مي (Tab) هبرگهر ، با انتخاب Viewمانند منوي 

، يا Ctrl+Shift+Esc زدن تركيب كليدي 7در ويندوز :2نكتة مهم
)  و انتخاب گزينه   Taskbarراست  روي نوار تكليف (- كليك

 Start Task Manager مستقيماً  برنامه ،Task Manager  را به اجرا در
  آورد.مي

در  CTRL-ALT-DELETEتركيب كليدي  :1نكتة مهم

آورد، در مقابل، زدن  را به اجرا در نمي Task Managerمستقيماً  7ويندوز

  كند: هاي زير را باز مي اي حاوي گزينه صفحه تركيب كليدياين 

Lock This Computer 
Switch User 
Log Off 
Change a Password 
Start Task Manager  
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در هر  Task Managerهاي  سازي هر يك از داده هنگام براي به
را انتخاب  Refresh Nowو  كليك كنيد View، روي منوي  موقعيتي

 Task Managerي ها فركانسي كه دادهسرعت يا كنيد. براي تغييردادن 
كليك  Viewشوند، روي منوي  هنگام مي در آن به طور خودكار به

اشاره كنيد، و روي فرماني كه مايل هستيد  Update Speed، به كنيد
تنظيم دارد:  چهار Task Managerسازي  هنگام . سرعت بهكليك كنيد

High دوبار در ثانيه)  ،(Normal يك بار در هر دو ثانيه)  ،(Low  يك)
    شود). هنگام نمي طور خودكار بهبه ( Paused)، و  بار در هر چهار ثانيه

  

  
  

   Applicationsصفحة 

اصلي تقسيم  ةبرگ ششبه   7ويندوزدر  Task Managerپنجرة 
  . شود مي

  
ترين بخش  مهم Applicationsما به اين نتيجه رسيديم كه صفحة 

Task Manager اين بخش از   . براي اكثر كاربران خانگي ويندوز است
Task Manager كدام  در هر زمان دهد كه ببينيد به شما امكان مي

ها  و وضعيت برنامه ها بر روي كامپيوتر شما در حال اجرا هستند برنامه
   Not Responding).يا است  Runningچگونه است (

توانايي آن براي رفتن مستقيم از  Task Managerيك امكان جديد 
. براي رفتن به يك برنامة  يك برنامة فعال به يك برنامة فعال ديگر است

خواهيد جلوي صحنه بياوريد  كه مي كليك كنيداي  ديگر، روي برنامه
    .كليك كنيد Switch Toو بعد روي دكمة 

  
Task Manager دهد كه يك  جديد همچنين به شما امكان مي

اي  و پيداكردن برنامه New Taskدن روي دكمة كر كليكه را با برنام
به اجرا  Task Managerاندازي كنيد مستقيماً در  خواهيد راه كه مي

پوشة  در Runروشي شبيه به فرمان  New Taskدرآوريد. اساساً، دكمة 
Accesories   منوي درStart سازد. فراهم مي    

  
خواهيد يافت  Applicationsصفحة  در پايين  كهاي  هسومين دكم

دهد كه  استفاده از اين دكمه به شما امكان مي  . است End Taskدكمة 
مورد انتخاب خود را متوقف كنيد. با توجه به  )Task( تكليفهر 

دار را بسيار  هاي مسئله برنامه Task Manager،  7ويندوزپايداري خوب 
چنان   7ويندوزدهد. طراحي  هاي قبلي ويندوز خاتمه مي بهتر از نگارش

به  1صفحة آبي مرگهاي پديدآورندة  است كه باعث شده است ضربه
    د.نكم بسيار نامعمول شو د، يا دستنگذشته تعلق داشته باش

را  Windowsمنوي توانيد  ، همچنين ميApplicationsة برگدر 
، Minimizeه موارد دهد ك دستيابي كنيد، كه به شما امكان مي

Maximize ،Tile Vertically ،Tile Horizontally، Bring to Front، 
باز خود انتخاب كنيد.  هاي ههاي برنام را براي همة پنجره Cascadeيا 

دهد  ، به شما اين امكان را ميBring to Frontگزينة آخر در آن منو، 
انتخاب كنيد و  Applicationsصفحة  دركه يك برنامة در حال اجرا را 

    هاي باز ديگر بياوريد. هاي برنامه آن را جلوي همة پنجره

  
بر روي  در حال اجرا يهاProcess، تعداد  نوار وضعيت در پايين

 درصد استفاده از، و CPU (CPU Usage)كامپيوتر، درصد استفاده از 
اطالعات  دهد (براي را نمايش مي ) Physical Memory( حافظة سيستم

    نگاه كنيد).»  كارايي«بيشتر به بخش 

                                                 
1 Blue Screen of Death 
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   Processesة برگ

در عمل به شما امكان  Task Managerدر  Processesة برگ
 پراسسدهد. هر  دهد كه ببينيد پردازندة شما چه كاري انجام مي مي

(Process) ه برگ. اين  يك فايل قابل اجرا است و ،بخشي از يك برنامه
خطاهاي ،  و حافظه 2يو پي سياطالعاتي دربارة ميزان استفاده از 

كند  هايي را درخواست مي دهد كه برنامه داده (وقتي رخ مي  3پيجينگ
)، فهرست اقدامات  موجود نيست 4حافظة مجازيكه در 

handle counts) ؛ فهرست كارهاي داخلي براي كامپيوتر)، و چند
    دهد. پارامتر ديگر را نمايش مي

  
 Processesهايي كه در صفحة  كردن فهرست پراسس براي مرتب

. كليك كنيدهستند، كافي است روي عنوان ستون مورد نظر خود 
 كردن كليكرا با  (sort) سورت كردن يا  روش مرتبتوانيد  همچنين مي

، براي اين  روي عنوان ستون براي بار دوم برعكس كنيد. افزون بر اين
منوي  ها نمايش داده شوند مايليد كدام ستوننيد كه ك  مشخص كه

View  ها را بسته به  عنوان به كار ببريد. توانيد مي هبرگرا در اين

                                                 
2 CPU 
3 paging fault 
4 virtual memory 

براي  اطالعاتي كه در جستجوي آنها هستيد انتخاب كنيد.
، روي Processesي ستون تكليف در صفحة ها كردن عنوان مشخص
،  . در پي آنكليك كنيد Select Columnsو سپس  Viewمنوي 
هاي  خواهيد به صورت عنوان كه مي كنار عباراتي را  زني هاي تيك مربع

    .كليك كنيد OKكنيد، و روي  دار يا تيك ستون ظاهر شوند انتخاب

  
 Task Managerيكي از خصوصيات ممتاز  . ترتيب اهميت

. هر  يك برنامة در حال اجرا است ارجحيتتوانايي آن براي تغييردادن 
ترتيبي است كه در آن كامپيوتر منابع خود را  (priority) ارجحيت

د شو ميتر اجرا  دهد. يك برنامة با ارجحيت باال سريع تخصيص مي
    دهد. چون كامپيوتر منابع بيشتري را به آن اختصاص مي

را  Processesة برگهاي در حال اجرا،  ن ارجحيت برنامهبراي ديد
را  Select Columnsگزينة  View، در منوي  انتخاب كنيد. سپس

 Base Priority، مربع كنار Select Columnsانتخاب كنيد. در پنجرة 
. براي تغييردادن ارجحيت كليك كنيد OKدار كنيد، و روي  را تيك

             برنامه آن ها، روي  پنجرة پراسسيك برنامة در حال اجرا در 
شود اشاره  در منويي كه ظاهر مي Set Priority، به كنيد راست -كليك

. تغييردادن كليك كنيدكنيد، و روي سطح ارجحيت مورد نظر خود 
(بسته به اين كه سطح ارجحيت را افزايش  ارجحيت يك پراسس

، اما به تر كند يا آهسته تر تواند آن را سريع مي ايد يا كاهش) داده
    ها تأثير بگذارد. تواند روي كارايي ساير پراسس س ميوعكم اي گونه
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با امكان  Task Managerدر  پراسسدادن به يك  امكان خاتمه

ممكن است  برنامه هر .  متفاوت است برنامهدادن عملي يك  خاتمه
    باشد. EXEيا فايل  پراسسشامل يك يا چند 

روي آن پراسس و  كردن كليكيك پراسس خاص را با 
خاتمه بدهيد. به ياد توانيد  مي End Processروي دكمة  كردن كليك

هاي  دهيد داده يك پراسس خاتمه مياجراي به  هرگاه داشته باشيد كه 
    را از دست خواهيد داد. پراسسمربوط به آن  نشده ذخيره

بخشي از سيستم ممكن سيستم خاتمه بدهيد،  سرويساگر به يك 
دادن به  تواند خاتمه تر مي مسئله است درست عمل نكند. يك روش كم

هايي باشد كه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم  يك پراسس و همة پراسس
    شوند. ساخته مي سرويسبه وسيلة آن 

دن روي كر راست-كليك،   Processesة برگاين كار را با انتخاب 
روي  كردن كليكخواهيد خاتمه يابد، و  پراسسي كه مي

End Processes Tree .انجام دهيد  

  
شود تا از شما تأييد بگيرد كه  ظاهر ميهشدار يك پنجرة  
هايي كه مستقيماً يا  همة پراسسبه و  شده  انتخاب پراسسبه خواهيد  مي

خاتمه بدهيد. براي شوند  اندازي مي آن راه به طور غيرمستقيم به وسيلة
كنند،  از چند برنامة مرتبط با هم استفاده مي باره يك به هايي كه برنامه

هاي  همة برنامهبه  End Processes Tree، گزينة Outlookمانند برنامة 
    پراسس خاتمه خواهد داد.آن هاي فرعي مرتبط با  اصلي و برنامه

Task Manager به يك  خاصدادن يك پراسس  اختصاص
 سازد (اين براي كاربران آسان مي را خاص (processor) پردازنده
پردازنده  يا چند  فقط مربوط به كامپيوترهايي است كه از دو ويژگي 

دكمة                   ، رويProcessesة برگكنند). در  استفاده مي
Show processes from all users پراسسي كه  روي ،كليك كنيد

، كليك كنيدنسبت بدهيد خاص را به آن پردازنده يك خواهيد  مي
كليك شود  ) از منويي كه ظاهر مي (تنظيم وابستگي Set Affinityروي 
  .كليك كنيد، و سپس روي يك يا چند پردازنده كنيد

  
، Set Affinity، بايد آگاه باشيد كه استفاده از فرمان  با وجود اين 

كند و  شده محدود مي يا پراسس را به پردازندة انتخاباجراي برنامه 
   ممكن است كارايي كلي را كاهش بدهد.

   
   Performanceه برگ
دهد كه ببينيد كامپيوترتان  به شما امكان مي Performanceة برگ

دهندة  نشاندادن نمودارهاي  اين كار را با نشان  . چقدر مشغول است
اي  دهد. نمودار ميله يو و حافظه انجام مي پي ميزان استفاده از سي

Memory دهد، و نمودار خطي  مقدار حافظة مورد استفاده را نشان مي
، مقدار حافظة مورد Physical Memory Usage History  ، تكميلي آن

دهد. نرخ نتايجي كه در نمودار به  استفاده را در طول زمان نشان مي
در  Update Speedآيد به مقداري بستگي دارد كه براي  مي نمايش در

    كنيد. انتخاب مي Viewمنوي 
گويد كه پردازنده چقدر مشغول  به شما مي CPU Usageنمودار 

دهد. اگر كامپيوتر  كند نشان مي ، و درصد زماني را كه كار مي است
 يدرصد مقدار كند، اين نمودار ممكن است  شما آهسته كار مي

 CPU Usage Historyرا نشان دهد. نمودار متناظر، نمودار  يترباال
    . است



 

^                                                                   

 69صفحه                                                                                                                                                                           

  

  
يو در طول زمان چقدر مشغول  پي دهد كه سي اين نمودار نشان مي

شود به  اي كه در نمودار نمايش داده مي برداري نمونه  . بوده است
انتخاب  Viewدر منوي  Update Speedمقداري بستگي دارد كه براي 

    كنيد. مي

  Systemتحت كادر  Performanceگذشته از نمودارها، صفحة 
را رديابي   Processes، و Threads ،Handlesهمچنين مقادير كل 

هايي  ها بخشThread  شوند. كند كه بر روي كامپيوتر شما اجرا مي مي
  ها اجرا شوند. توانند مستقل از ساير بخش از يك برنامه هستند كه مي

handle گويد كه  صرفاً يك يادداشت براي كامپيوتر است كه به آن مي
ها در كجاي حافظه قرار دارند. اين سه قطعه  برنامه مختلف  هاي بخش

تجربه كمك كنند كه توانند به كاربران با ، مي ار هم، در كن از اطالعات
    يت كامپيوتر خود را اندازه بگيرند.مشغولسطح 

شود)  بايت تعيين ميمگاه برحسب (ك  Commit  . ردياب حافظه
يابد. نظر به  عامل تخصيص مي ها و سيستم اي است كه براي برنامه حافظه

 حافظة مجازي، كه (paging) پيجينگفايل اين كه بخشي از حافظه در 

(virtual memory) شده  شود، مقدار فهرست شود، كپي مي ناميده مي
    ممكن است در عمل از حداكثر حافظة فيزيكي تجاوز كند.

نيز  RAM، كه Physical Memory تحت Totalمقدار مربوط به 
. در  شده در كامپيوتر شماست شود، مقدار واقعي حافظة نصب ناميده مي

Physical Memory مورد ،Available مقدار حافظة آزادي دهندة  نشان
مقدار حافظة  Cachedتواند استفاده كند. مورد  سي مي است كه پي

    دهد. را نشان مي فايل پيجينگفيزيكي فعلي مورد استفادة 

 Kernel Memoryدهد  آخرين آماري كه اين پنجره نشان مي
) و  عامل ؛ بخش مركزي سيستم(kernel هسته. اين حافظه به وسيلة  است
هايي كه به صورت  ؛ برنامه(device driver گر رانش هاي برنامه
كنند)  افزار متصل به آن عمل مي هايي بين كامپيوتر و سخت مترجم

توانند  هايي است كه مي مقدار داده Pagedشود. اطالعات  استفاده مي
وسيله حافظة فيزيكي را آزاد  به اين ند، كه شوكپي  پيجينگدر فايل 

هايي است كه در حافظة فيزيكي مقيم  داده Nonpaged  سازند. مي
 Viewكپي نخواهند شد. اگر روي منوي  پيجينگمانند و در فايل  مي

تغيير  اي  گونهبه توانيد  ميرا  CPU History، نمودار كليك كنيد
فعاليت بتوانيد  Show Kernel Timesروي  كردن كليكبا  بدهيد كه

          و CPU Usageخطوط قرمز روي نمودارهاي   هسته را ببينيد.
CPU Usage History فعاليت هسته يا كدهند. ل را نشان ميرن  

نظارت داشته باشيد براي اين كه روي مصرف منابع كامپيوترتان   
  كليك كنيد.  توانيد مي   Resource Monitor  دكمة  روي

  

  
Resource Monitor  يك مكان عالي براي فهميدن چگونگي مصرف

  است. منابع كامپيوتر

دهد كه ببينيد كامپيوترتان  به شما امكان مي Performanceبرگة 
   . چقدر مشغول است



 

^   

  70صفحه 

   Usersة برگ

اند. در  دهد كه وارد كامپيوتر شده كاربراني را نشان مي Usersة برگ
م نام كامپيوتر و نا User، ستون Usersنمودار اطالعاتي واقع در صفحة 

يك شناسة عددي را براي نشست فعلي  ID  دهد. كاربر فعلي را نشان مي
 : حالت فعلي يك نشست است Status  آورد. كامپيوتر به نمايش در مي

Active يا  (فعال ،(Disconnected قطع) .(  

هاي در حال  م همة جلسهنا)  (نشست يا جلسه Session عنوان 
ان ، كامپيوتر شما به عنو به طور معمول  دهد. اجراي كامپيوتر را نشان مي

Console  فهرست خواهد شد، اما اگر بر روي يك شبكه باشيد، هر
كامپيوتر متصل به شبكة شما، طبق سطح و نوع فعاليت آن فهرست 

كند كه  ، ساير كامپيوترهايي را فهرست ميClient Name  خواهد شد.
هاي  ، گزينه از راه دور در آن جلسه شركت دارند. در پايين اين پنجره

Log Off ،Disconnect يا ،Send Message فقط  را داريد. با اين همه ،
    م ساير كاربران فهرست شده باشد.ناتوانيد پيام بفرستيد كه  وقتي مي

  

  

  

  
  كاربردهاي بيشتر، قدرت بيشتر

 Task Manager  دنيايي از اطالعات را با يك روش   7ويندوزدر
هاي قدرتمندي كه در برابر  سازد. با محافظ دسترسي آسان فراهم مي

اندازي مجدد  دار را بدون نياز به راه هاي مسئله ها دارد، برنامه ضربه
، اكثر اطالعات  ببنديد. با آن كه بسياري از كاربران توانيد مي ركامپيوت

اي  دانند، كاربران حرفه را بيهوده و عجيب مي Task Managerواقع در 
كنند بسيار  هاي جديد براي آنها فراهم مي از كنترلي كه اين گزينه
يك دليل مهم قدرت  Task Manager،  راضي هستند. به هر روي

   . است  7ويندوز

اگر روي حاشيه سفيد اطراف  كادر وسط پنجرة     :هنكت
Task Manager دوضرب كنيد اين پنجره در  حالت -كليك

  آيد. سادة بدون منو به نمايش در مي

  

  

هاي در حال اجراي  ) نام همة جلسه (نشست يا جلسه Sessionعنوان  
 Console، كامپيوتر شما به عنوان  به طور معمول  دهد. كامپيوتر را نشان مي
  .فهرست خواهد شد


