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فايل  ينچند توانيد مي كليد در ويستا،  بدون استفاده از صفحه  Check Boxكردن خصوصيت  با فعال
  . انتخاب كنيدرا 

   ويندوزها، ترفندها، و اخبار  نكته

   هاي ويندوز نكته■
  )ويستا فقط (دستي  يك

نامجاور در  چند فايلنام كردن  اليت هاي
 _مل دودستي است ويندوز معموالً يك ع

گيريد و  را با يك دست مي CTRLكليد 
حالي كه موش در دست ديگرتان همزمان در 

است  تانيي كه مورد نظرها فايلي وراست 
 اين كار را كنيدتصور . (كنيد كليك مي

هنگام صبحانه كه يك استكان چاي در دست 
  ).داريد بخواهيد انجام دهيد

خصوصيتي را فراهم  ويستا خوشبختانه، 
 يندهد كه چند ن ميسازد كه به شما امكا مي

فايل را فقط با استفاده از موش بتوانيد انتخاب 
كار را شروع  Explorerاز يك پنجرة . كنيد

كليك كنيد و سپس  Organizeكنيد، روي 
كليك  Folder And Search Optionsروي 
برويد و تحت  Viewحاال به برگة . كنيد

Advanced Settingsگزينة ،                         
 Use Check Boxes To Select Items    را

دار  مربع كنار اين گزينه را تيك. پيدا كنيد
  . كليك كنيد OKكنيد و روي 

در كنار نام نماي موش را  مكان اگر حال 
بگذاريد به طور خودكار يك مربع هر فايلي 

اگر اين مربع را . شود زني ظاهر مي تيك
  عدار كنيد، فايل متناظر با آن مرب تيك
حتي اگر بخواهيد   ،اليت خواهد شد هاي
 .ي ديگري را انتخاب كنيدها فايل
در  Nameداركردن مربع كنار ستون  تيك

ي واقع در ها فايلهمة  Explorerيك پنجرة 
ي ها مربع. يك پوشه را انتخاب خواهد كرد

ي روي ها فايل نام  زني در كنار تيك
  . تاپ نيز ظاهر خواهد شد دسك
  
  

آيا به عكاسي از صفحات ويستا  نياز 
  داريد؟ 

اگر به گرفتن عكس از كل يا بخشي از 
در همة (نياز داشته باشيد  ويستا تاپ  دسك
، )Home Basicبه جز نگارش  ها نگارش

        به كليدصرفاً  پي ويندوز اكسهمچون 

PRINT SCREEN  افزار  يك نرمبه يا
از  _بودنخواهيد محدود  بازار خدماتي اضافي

  . بهره بگيريد Snipping Toolبرنامة توكار 
 Startدر منوي » snip«با جستجوي واژة 

. را پيدا كنيد Snipping Toolتوانيد  مي
روي  كردن كليكهرگاه آن را اجرا كنيد، 

به شما امكان خواهد  Newپيكان كنار منوي 
داد كه از يك پنجره، از تمام صفحه، از يك 

، يا  از هر بخش از در صفحهقطعة مستطيلي 
با استفاده از گزينة (   صفحه كه بخواهيد

free-form(، پس از انتخاب . عكس بگيريد
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برداري از  حاوي يك برنامة سودمند براي عكس Home Basicهاي ويستا  به جز  همة نگارش
  .تاپ هستند هاي دسك پنجره

  بخشي از درآمدهاي نگارش 
Windows Vista Ultimate (PRODUCT) RED 

  . يابد براي مبارزه با ايدز در آفريقا اختصاص مي
  

منوي هاي  از گزينه ،برداري ناحية عكس
Tools  درSnipping Tool براي توانيد  مي
كردن تصوير پيش  اليت نويسي يا هاي حاشيه
يا ارسال آن به كسي ديگر از طريق  ه از ذخير
  . بهره بگيريد ايميل
  

سريع ) Shutdown(سازي  خاموش
  پي و ويستا   در ويندوز اكس

آيا به دنبال يك روش سريع 

يا بردن كامپيوتر به  ،سازي كامپيوتر خاموش
بدون آن  ،جويي انرژي هستيد حالت صرفه

كليك كنيد؟ چه  Startكه ابتدا روي منوي 
، كليد پي ويندوز اكسچه در  ويستا در 

يك پنجره ظاهر . را بزنيد ALT-F4تركيبي 
با زدن كليد  پي ويندوز اكسدر  .خواهد شد

S ،U يا ،R  قادر خواهيد بود كه به ترتيب
ببريد، آن را  Standbyكامپيوتر را به حالت 

در . كنيد اندازي بازراهخاموش كنيد، يا آن را 
، اندازي بازراهرا براي  Rتوانيد كليد  ، ميويستا
L  را برايLog Off يا ،H  را برايHibernate 

يكي  ، انتخابSبزنيد، در حالي كه زدن كليد 
                   ، ياShut Down ،Sleep ةسه گزين از 

Switch User  براي . سازد را فراهم مي
  . كليك كنيد OKروي  انتخاب گزينة خود

را بزنيد، ابتدا  ALT-F4پيش از آن كه 
هاي  يك از پنجره بايد اطمينان يابيد كه هيچ

يا اطمينان يابيد كه  _ ها باز نيستند  برنامه
minimized  بر  چون اين ميان  _هستند

اي را كه يك پنجرة فعال  برنامه ،يكليد صفحه

اي را به طور  اگر برنامه. بندد داشته باشد مي
ويد، اين روش بستيد نگران نش اتصادفي ب

شود كه تغييرات  خواست ميدرچون از شما 
  . ي باز را ذخيره كنيدها فايل

  
   اخبار ويندوز■

                        ييستانگارش و
Ultimate (PRODUCT) RED  

به نام  ويستا مايكروسافت يك نگارش 
Ultimate (PRODUCT) RED  براي كمك

به مبارزه با بيماري ايدز در آفريقا منتشر كرده 
بخشي از درآمد اين نگارش به حساب . است

The Global Fund شود واريز مي .  
http://www.theglobalfund.org/  
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  . افزار بخريد و دريافت كنيد توانيد نرم از فروشگاه اينترنتي جديد مايكروسافت مي

قيمت اين نگارش فرقي با نگارش 
 219.95هر دو به قيمت (ندارد  REDغير
  .)دالر

  
سازي  يك برنامة رايگان ايمن

  محصول مايكروسافت 

مايكروسافت گفته است كه روي يك 
 Morroسازي جديد، با نام رمزي  برنامة ايمن
كند، كه به طور رايگان در اختيار  كار مي

افزار  اين نرم. كاربران قرار خواهد گرفت
، و ويستا، پي ويندوز اكسسازي با  جديد ايمن

سازگار خواهد بود و در نيمة دوم  7ويندوز
  . سال آينده عرضه خواهد شد

سازي كنوني مايكروسافت،  برنامة ايمن
Windows Live OneCare رده از، به تدريج  

ژوئيه ديگر براي 30خواهد شد و از  خارج
  . فروش عرضه نخواهد شد

  
   اخبار مايكروسافت■

  
فروشگاه جديد اينترنتي 

  مايكروسافت 

توانيد  مي Microsoft Storeدر فروشگاه 
مانند آفيس  ،افزاري مايكروسافت توليدات نرم

افزاري  و ويندوز و همچنين توليدات سخت
را    Xbox 360و  Zuneمايكروسافت مانند 

  : بخريد
http://www.microsoftstore.com/  

  

  

  Zuneهاي فلش  شدن حافظه ارزان

 Zuneمايكروسافت قيمت پخش موسيقي 
مبتني بر حافظة فلش خود را پايين آورده 

 16، و 8، 4ي ها مدلبراي  ها قيمت. است
دالر،  99به ترتيب به قرار  Zuneگيگابايتي 

بهاي اشتراك . دالر است 179، و دالر 139
نيز كاهش  Zune Pass    موسيقي نامحدود
  . يافته است

  
رسيدن سهم بازار ويندوز : گزارش
  درصد  90به كمتر از 

جه يبه اين نت Net Applicationsسايت 
رسيده است كه سهم ويندوز در بازار 

 90براي نخستين بار به كمتر از  ها عامل سيستم
شده  هاي گردآوري داده. درصد رسيده است

 89.62  سازد كه توسط اين سايت مشخص مي

به  2008نوامبر درصد از كساني كه در 
اند كامپيوترهايي  ي وب وصل شدهها سايت
 2اند، كه  كرده اند كه ويندوز را اجرا مي داشته

درصد كاهش را نسبت به سال قبل نشان 
 8.87در همين ماه  Mac OSسهم . دهد مي

   □.درصد بوده است
  
  
  

 


