
راَُايي براي بسته پىجرٌ ييىذيز راَُايي براي بسته پىجرٌ ييىذيز 

  مىظًر از پىجرٌ َاي ييىذيزمىظًر از پىجرٌ َاي ييىذيز) ) ييىذيز مي باشذ ييىذيز مي باشذ     ايه ترفىذ فقط براي بسته پىجرٌ َايايه ترفىذ فقط براي بسته پىجرٌ َاي  ::كته كته نن

. .       . . .. . .ي ي     MMyy  CCoommppuutteerr: : ماوىذ ماوىذ   ري داروذ ري داروذ     ي كًچك شذني كًچك شذن    بسرگبسرگ    كادرَايي است كٍ قابليتكادرَايي است كٍ قابليت  

ييىذيز جسيء ايه پىجرٌ َا ويستىذ ي بٍ اصطالح فارسي بٍ  ييىذيز جسيء ايه پىجرٌ َا ويستىذ ي بٍ اصطالح فارسي بٍ      ساعت ي تاريخساعت ي تاريخ    كادرَايي ماوىذ كادركادرَايي ماوىذ كادر

. . مي گًيىذمي گًيىذ  محاوره ايمحاوره ايآوُا كادرَاي آوُا كادرَاي 

: : ي كادرَاي محايرٌ اي ييىذيز عبارتىذ از ي كادرَاي محايرٌ اي ييىذيز عبارتىذ از     راَُاي مختلف براي بسته يك پىجرٌراَُاي مختلف براي بسته يك پىجرٌ

. . آن ديذٌ مي شًدآن ديذٌ مي شًد  كليك بر ريي دكمٍ مربع شكل قرمس روگي كٍ عالمت ضربذر بر رييكليك بر ريي دكمٍ مربع شكل قرمس روگي كٍ عالمت ضربذر بر ريي   - -11

. .   EExxiittي كليك بر ريي گسيىٍ ي كليك بر ريي گسيىٍ   FFiilleeاوتخاب مىًي اوتخاب مىًي   --22

. .   AALLTT    ++    FF44    استفادٌ از كليذَاي تركيبياستفادٌ از كليذَاي تركيبي  --33

ي اوتخاب پىجرٌ مًرد وظر ي ي اوتخاب پىجرٌ مًرد وظر ي       CCttrrll  ++  AAlltt  ++  DDeelleettee      ((  TTaasskk    MMaannaaggeerr) )       استفادٌ ازاستفادٌ از  --44

كليك بر كليك بر 

. .   EEnndd    TTaasskk    ريي گسيىٍريي گسيىٍ  

ري ري     MMyy  CCoommppuutteerrايكًن ايكًن     براي مثالبراي مثال    ز بقيٍ راَُا شىيذٌ ايذ ،ز بقيٍ راَُا شىيذٌ ايذ ،كمتر اكمتر ا    ايه راٌ ري َم احتماالايه راٌ ري َم احتماال   - -55

ري باز كىيذ ، در گًشٍ سمت چپ در باالي پىجرٌ ري باز كىيذ ، در گًشٍ سمت چپ در باالي پىجرٌ     MMyy    CCoommppuutteerrي بعذ ي بعذ     يكبار وگاٌ كىيذيكبار وگاٌ كىيذ  

  MMyy  CCoommppuutteerr    ٌكمي كًچكتر ديذٌ مي شًد ، حاال بر ريي ايه ايكًن كًچك  كمي كًچكتر ديذٌ مي شًد ، حاال بر ريي ايه ايكًن كًچك      ايكًن ايه پىجرٌايكًن ايه پىجر

.  .  كىيذكىيذ    براي بسته ايه پىجرٌ كليكبراي بسته ايه پىجرٌ كليك    CClloossee    ويويريي گسيىٍ آخر يعريي گسيىٍ آخر يع    يي  كردٌكردٌ    كليككليك  

يك راٌ ديگر براي بسته پىجرٌ يك راٌ ديگر براي بسته پىجرٌ     CCttrrll    ++    WW      كليد تركيبيكليد تركيبي  22استفادٌ از ايه استفادٌ از ايه ( ( ششميه راٌ ششميه راٌ     ))   - -66

.  .  مًرد وظر شما مي باشذمًرد وظر شما مي باشذ  

كليذ كليذ   22ايه ايه ( ( ويس دارد ويس دارد   استثنااستثنا  كليذ تركيبي يك راٌ عمًمي است ي در بعضي مًاردكليذ تركيبي يك راٌ عمًمي است ي در بعضي مًارد  22ايه ايه ) )   ::نكته نكته 

كار  كار      MMeeddiiaa    PPllaayyeerr    ي يا بروامٍي يا بروامٍ  WWoorrdd  PPaaddبروامٍ بروامٍ     ر ريي بعضي از پىجرٌ َا ماوىذر ريي بعضي از پىجرٌ َا ماوىذتركيبي بتركيبي ب  

 ..كار ميكىذكار ميكىذ. . . . . . ي ي   IInntteerrnneett  EExxpplloorreerrي بر ريي پىجرٌ َايي ماوىذ بروامٍ ي بر ريي پىجرٌ َايي ماوىذ بروامٍ   ومي كىذ ومي كىذ 


