: Hardware Profile
توسط اﯾن قابليت در وﯾندوز می توانيم الگوھای سخت افزاری برای استفاده از سروﯾس ھا و سخت افزارھای موجود
بر روی سيستم خود تعرﯾف نماﯾيد.

شما با استفاده از اﯾن قابليت که خصوصا در  Laptopھا کاراﯾی بسياری از جھات مختلف ھمچون صرفه جوﯾی در
باتری  ،افزاﯾش سرعت وﯾندوز و  ...دارد کاراﯾی دستگاه خود را باال ببرﯾد.
برای محدود کردن سروﯾسھا می توانيد در قسمت  Servicesبا کليک راست و غيرفعال کردن آن سروﯾس عمليات
محدود کردن را داشته باشيد.
برای دستيابی به پنجره  Hardware Profileبه آدرس زﯾر مراجعه نماﯾيد :
Control panel -> system -> hardware tab -> hardware profiles
برای اختصاص دادن ﯾک سروﯾس که در کدام پروفاﯾل سخت افزاری از آن استفاده شود ﯾا نشود در ھمان Properties
مربوط به سروﯾس در باکس  logonمی توانيم سروﯾس مورد نظر را به ﯾک پروفاﯾل اختصاص دھيم .ھمچنين اعمال

پروفاﯾل سخت افزاری برای محدود کردن سخت افزارھا ابتدا باﯾستی با آن پروفاﯾل سخت افزاری وارد سيستم شده
و سپس اقدام به فعال کردن و ﯾا غيرفعال کردن سخت افزار ھا نماﯾيد ) .در صورتی که چند پروفاﯾل سخت افزاری
داشته باشيد  ،ھنگام روشن کردن کامپيوتر ھمه آنھا را قبل از ورود به وﯾندوز به شما نشان می دھد و قابليت
انتخاب ھر ﯾک از آنھا را به کاربر می دھد(.
برای کامپيوترھای  Laptopبا انتخاب گزﯾنه  Propertiesدر قسمت  Profileھا می توانيم توسط وسيله ای که تحت
عنوان  docking stationمعرفی می شود نحوه فعاليت کامپيوتر  laptopخود را به عنوان کامپيوتری  desktopﯾا
 portableمعرفی نماﯾيم.
در واقع  docking stationدستگاھی است که امکان اتصال  Laptopو  Tablet pcرا به شبکه داخلی فراھم می کند و
قابليتھای داشتن دستگاه ھاﯾی ھمچون صفحه کليد معمولی و موس و مانيتور جداگانه را می دھد و به طور کل کار
کردن با کامپيوترھای ھمراه را راحتتر می کند.
: Sigverif
با استفاده از اﯾن فرمان می توانيد عالمت گذاری دﯾجيتال فاﯾل ھای موجود در وﯾندوز خود را بررسی نماﯾيد .با
استفاده از اﯾن فرمان  ،نام و محل و تارﯾخ تغييرات فاﯾل را می توانيم مشاھده نماﯾيد ) .فقط فاﯾلھاﯾی که مورد تاﯾيد
ماﯾکروسافت نيستند (.

