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 یندوزو یفهنوار وظ
 یمات+ تنظ یستچ

Windows Taskbar 

تا حاال پیش اومده از چیزی زیاد استفاده کنین اما 
به چشمتون نیاد؟ یا مثال فقط بلد باشین از یک 

 ویندوزنواروظیفه هاش استفاده کنین؟ سری ویژگی
یا همون تسک بار، این حالت رو داره. خیلی هامون 
فقط میدونیم یک چیزی اون پایین هست اما شاید 

ی درستش ی استفادهسازی کردن و نحوهشخصی
رو ندونیم؛ پس بیایید با هم زیر و بمش رو در 

 .بیاریم

https://netran.net/mag/?p=61935
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 آشنایی با نوار وظیفه ویندوز
به این نوار صحبت کنیم، اول باید ببینم چیه و از کجا اومده. اگر شما هم تا االن با قبل از اینکه بخوایم راجع

 .صحبت کنیمکم دربارش های اون آشنایی نداشتین، بیایین اول یهقابلیت

، عنصری از سیستم عامل ویندوزه که پایین صفحه قرار داره و این امکان رو براتون به وجود میاره نوار وظیفه
ای هم که در لحظه باز باشه پیدا و راه اندازی کنین. البته هر برنامه Start افزارها رو از طریق زیرمنویکه نرم
تونین تاریخ و زمان و مواردی که آد و میها براتون میکه اعالنجاییه  بینین. سمت راست این نوار،رو می

 .در پس زمینه انجام میشن رو ببینین

های بعدی ویندوز معرفی شد و توی تمام نسخه Microsoft Windows 95 بار بابرای اولین Taskbar این
تونین ه. مثال میها از لحاظ ظاهری تغییرات زیادی کرد اما ماهیتش همونوجود داشت. طی سال

هاش رو کنین، رنگشو عوض کنین، جا به جاش کنین یا دکمه (Pin) های پرکاربردتون رو اونجا پینبرنامه

 .کوچک کنین. اول بیایین یک نگاه کلی به این تسکبار بندازیم تا دقیقا ببینیم چی به چیه

 

 10سازی نوار وظیفه در ویندوز تنظیمات و شخصی

های معرفی شد اما امروز دیگه کمتر کسی هست که ازنسخه 95وظیفه بعد از ویندوز ما گفتیم که نوار 
 .کنیمرو بررسی می 10قدیمی استفاده کنه پس اول از همه، تنظیمات تسکبار ویندوز 

  Taskbar Setting یکار، روی نوار پایین صفحه، کلیک راست کن و بعد برو روی گزینهبرای این
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بار به وجود گزینه برات میاره که با خاموش یا روشن کردن هر کدوم، تغییری توی تسکسری جا یکاین
 .هاش رو بررسی کنیمی گزینهمیاد. پس بیایین همه

 

 

 

 

 

 

 

 Taskbar قفل کردن
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بارت به وجود بیاد ذاره تغییراتی توی تسکاین اولین چیزیه که باهاش رو به رو میشی و کارش اینه که نمی
 .این گزینه رو فعال کن خوای تغییرش بدی،ی سیستمت راحتی و نمیاز نظر کاربری با نوار وظیفهپس اگه 

 

 

 

 

 

 

 

 در دسکتاپ Taskbar پنهان شدن خودکار

ی دسکتاپ استفاده کنیم یا ترجیح میدیم اون نوار ابزار خیلی وقتا پیش میاد که دوست داریم از تمام صفحه
 Automatically hide the ست، فقط کافیه دومین گزینه یعنیساده پایین رو نبینیم، خب راه حلش
taskbar in desktop mode بری سمت نوار، رو فعال کنی؛ اینجوری فقط وقتی موس کامپیوترت رو می

 .تونی ازش استفاده کنیظاهر میشه و می
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 در حالت تبلت Taskbar شدن خودکارپنهان  

مشخصه، این گزینه هم  Automatically hide the taskbar in tablet mode طور که از اسمخب همین
تونین نوار ی قبله و تنها تفاوتش تو حالت دسکتاپ یا تبلت بودنشه ولی تو هر دو حالت شما میمثل گزینه

 .وظیفه رو مخفی کنین و فقط وقتی الزمش دارین موس رو ببرین نزدیکش و ازش استفاده کنین

 Taskbar هاییکونکوچک شدن آ

شه؟ خب این افزارهایی که باز یا پین کردین انقدر زیاد میشه که تو نوار وظیفه جا نمیدیدین یک وقتایی تعداد نرم
ها هم ترجیح میدن کال هارو کوچیک کنین تا بتونن تو نوار جا بشن. البته بعضیگزینه دقیقا برای اینه که آیکون

 هاشون کوچیک باشه.آیکون

  

 

 

 

 

 

 

 

 دسکتاپقابلیت پیش نمایش 

 Use peek preview the desktop این گزینه چون خیلی طوالنی بود براتون مخففش کردم، اسم اصلیش
when you move   your mouse to the show desktop button at the end of the taskbar   .بوده

 .ضیحشبعد از خوندن اسمش یک نفس عمیق بکشید تا بریم سراغ تو
تون رو ببینین، فقط کافیه خواستین دستکتاپای بودین و میاین گزینه برای اینه که اگر تو هر صفحه

 .بار قرار داره نگه دارینگر موس رو روی کلیدی که در قسمت انتهایی تسکنشان
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  Taskbar  خط فرمانتغییر 

تونین خط فرمان قدیمی ویندوز شما می بدم،این گزینه هم اسم طوالنی داشت و اگر بخوام توضیحش 
کار باید این گزینه غیر رو با خط فرمان جدید عوض کنین. برای این  Power command   prompt یعنی

رو فشار بدین، این ابزار به جای  Win + X فعال باشه و اگر روی استارت کلیک کنین یا کلیدهای ترکیبی
 .پاورشل اجرا میشه

 

 

 

 

 Taskbar هایها روی برنامهاعالننمایش 
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با فعال شدن این گزینه وقتی فرایندی در حال انجامه یا خودتون باید یه کاری رو باید انجام بدین، در 
کنین، شین. به عنوان مثال بعضی وقتا که تو تقویم کامپیوتر روزی رو مشخص میجریان قرار داده می

کار رو انجام بدین. خب این بخاطرهمین الن روز قرار بود اینبراتون یک نوتیفیکیشن میاد. مثال میگه ف
 .تونین غیر فعالش کنینست که به صورت پیش فرض روی ویندوز فعاله و خودتون میگزینه

 Taskbar تغییر مکان

 Taskbar هایی کهبار رو تو دسکتاپ جا به جا کرد اما با گزینهدونستین که میشه جای تسکاحتماال نمی
location on screen تونین اون نوار رو باال، پایین، چپ و راست صفحه قرار در اختیارتون قرار میده می

 .بدین

 

 Taskbar هایترکیب کردن آیکون
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Combine taskbar buttons  ذارهتو تسک بار، سه تا گزینه پیش روی شما می Always, hide labels  که
ها رو با هم ترکیب کنه و با نگه پنجره یا فایل باز وجود داره، اونباعث میشه وقتی از یک برنامه، چند تا 

، این موقعیت رو به When taskbar is fullاش نشون داده داشتن موس روی آیکون برنامه، موارد باز شده
های یک برنامه به صورت جدا نمایش داده بشن ولی خب، این حالت تا زمانی ی فایلوجود میاره که همه

های این نوار هیچ وقت با قرار بگیره هم، دکمه Never جراست که نوار وظیفه شلوغ نباشه. اگر رویقابل ا
 .هم ترکیب نمیشن

 Notification Area  هایآیکون

اینکه تصمیم بگیرین چی تو قسمت نوتیفیکیشن تسکبار باشه یا نباشه کامال به خودتون بستگی داره. 
ال باز گذاشته تا با یک کلیک، سرنوشت بودن یا نبودنشون رو تعیین تنظیمات ویندوز هم دستتون رو کام

کلیک   Select which icons appear on the taskbar یروی گزینه Notification Area کنین. تو قسمت
ای مثل عکس زیر براتون باز بشه. با فعال کردن هر کدوم، اون آیکون تو قسمت نوتیفیکیشن کنین تا صفحه

 .داده میشهنمایش 
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هم وجود داره که وقتی واردش بشین،  Turn system icons on or off ای به اسمی دیگهیک گزینه
های سیستم رو وارد نوار کرده یا پنهان کنین. مثال آیکونی مثل درصد باتری، وای فای یا هر تونین آیکونمی

 .ای که تو این نوار وجود دارهآیکون دیگه

 کبارهای تسدیگر وظیفه
هایی براتون جا ختم نمیشه. اگه روی تسکبار کلیک راست کنین گزینهخدماتی که این نوار به کاربر میده، به همین

های نوار وظیفه رو هم بررسی کنید. پس بیایین بقیه ویژگیخواین رو مدیریت میمیاره که خیلی سریع چیزایی که می

 :کنیم

یل یا فولدری توی کامپیوتر باشین و نتونین خیلی راحت پیداش کنید، برای احتماال براتون پیش اومده که دنبال فا

تا  3نگه دارین.  Toolbars این کار فقط کافیه روی تسکبار کلیک راست کنین و موس رو روی اولین گزینه، یعنی

کافیه اسم مورد  ، روی نوار وظیفه یک کادری باز میشه. فقطAddress یگزینه براتون میاد که با فعال کردن گزینه

 .ی فایل یا فولدری که سرچ کردین براتون باز میشهرو بزنین. پنجره Enter یجا وارد کنین و دکمهنظرتون رو همون

های روی دسکتاپ رو روی نوار وظیفه که تمام فایل Desktop .ی دیگه هم هست، دوتا گزینهAddress به جز

کنه؛ به ها رو براتون ایجاد میها و دسترسیها، فولدرها، فایلاز برنامه ایهم مجموعه Links ده وبراتون نمایش می

 .قرار میدین Links این صورت که هر برنامه یا فایلی که مورد نظرتون بود رو با موس حرکت میدین و روی
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بینیه که روی تون اجراش کنین، ظاهر یا پنهان کردن سرچ یا همون ذره ی بعدی که میشه روی نوار وظیفهگزینه

 .خواید رو تو وب یا کامپیوترتون سرچ کنیدتونین هر چیزی که میتسکبار ظاهر میشه. با کلیک روی این ذره بین می

 

Cortana  به کاربر ارائه میده و روش کارش به این صورته که با استفاده از صوت  10یکی از خدماتیه که ویندوز

ویندوز بدین. مثال هر فرمانی که با تایپ کردن به کامپیوتر میدین، با صوت به های خودتون رو به تونین فرمانمی

 Show Cortana یتونید اجراش کنید. با کلیک راست روی نوار وظیفه و فعال کردن گزینهزبان انگلیسی می
Buttonتونید این گزینه رو روی تسکبارتون داشته باشید، می. 
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 Show Task View Button یگزینه های تسکبار رو نشون میده،ی صفحههمههایی که به شما یکی از گزینه
ی مورد نظرتون ای که بازه رو روی دسکتاپتون ببینین و پنجرهتونین هر پنجرهاست. با فعال کردن این مورد، شما می

  .رو انتخاب کنین

 

Task Manager تونین روی نرم افزارهای ویندوزتون های مهم این نواره چون شما به راحتی مییکی از گزینه

 .مدیریت داشته باشین. برای اینکه بهتر متوجه بشید یک عکس از این محیط براتون آپلود می کنم
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 های تسکباردیگر وظیفه
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 7و  8نوار وظیفه در ویندوز 

ی این دو ویندوز شباهت زیادی به نوار وظیفه
ظاهرش تغییر کرده، داره و فقط شکل  10ویندوز 

مورد  10تسکبار این دو ویندوز هم مثل ویندوز 
تونین ی کاربران زیادیه قرار گرفتن که میاستفاده

خواین شخصی سازیش کنین. اول به شکلی که می
اند یک نگاه کلی به تسکبارشون که به هم شبیه
 .بندازیم تا بعدش بریم تنظیماتش رو ببینیم

 

 

 مات تسکبار بشین، روی قسمت خالیه اون کلیک راست کنین. بعد نوبت به انتخاببرای اینکه وارد تنظی
Properties رسیده و وارد محیط تنظیماتش بشین که تو عکس براتون نمایش داده میشه. 

 

 8و  7ویندوز  Taskbar تنظیمات

رو فعال کنین باعث میشه تسکبار قفل   Lock the taskbar اگه
انجام نشه. پس، اینم مثل ویندوز  بشه و دیگه تغییری روش

 .، اگه باهاش راحتین بذارید قفل بمونه10
Auto-Hide the taskbar  ،باعث میشه نوار وظیفتون از  هم

برین نزدیکش، روی صفحه پنهان بشه و وقتی موس رو می
 .دوباره نشون داده بشه

 Use Small یها هم با فعال کردن گزینهکوچک شدن آیکون
Icons تری باز کنینهای بیشتونین پنجرهآد و میوجود می به. 
خواین نوار وظیفتون رو انتقال بدین به جاهای مختلف اگر می

رو فعال  Taskbar Location On Screen یگزینه دسکتاپ،
هایی که شبیه هم باعث میشه پنجره  Taskbar Buttons .کنین

  .تر بشهن خلوتاند زیر یک دکمه نشون بده تا تسکبارتوبه هم
تونین با بردن موس به سمت رو روشن کنین، می Preview Desktop with Areo Peek یوقتی گزینه

  .ی دسکتاپتون رو ببینینراست نوار وظیفه، صفحه



 آموزش قدم به قدم فارسی نوشتن در فتوشاپ
 

 

14 

 

 صحبت آخر

هاست که شاید یکی از این قابلیت ویندوز، دریای عمیقیه که توش کلی قابلیت وجود داره. نوار وظیفه هم،
تر به ها باهاش اونقدرا آشنا نباشن. امیدوارم این مقاله بهتون کمک کرده باشه تا یک قدم بیشخیلی

  .شخصی سازی ویندوزتون نزدیک بشین

 .خوشحال میشیم سواالتتون رو باهامون به اشتراک بذارین

  

 

 طریقه رمزگذاری و تغییر رمز در ویندوز 10

 نسخههای متفاوت ویندوز 10 و تفاوت آنها

 آموزش کامل تنظیم صدا در ویندوز 10

 آموزش اکتیو کردن ویندوز 10

https://netran.net/mag/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/

