پاور ویندوز شیشه در یک نگاه:
در عصر اهرٍز ثیصتر کسبًیکِ دارای خَدرٍ ّستٌذ ثِ سجت کبر زیبد ٍ هطغلِ رٌّی فراٍاى
ٌّگبم خرٍج از خَدرٍ خَد ٍ پیبدُضذى فراهَش هیکٌٌذ کِ ضیطِّبی خَد را ثبال ثجرًذ ٍ
درةّبی هبضیي را قفل کردُ ٍ خَدرٍ را درحبلی کِ ضیطِّبی آى ثبز است رّب هیکٌٌذ ٍ ایي
خَد ثبعث هیضَد کِ خَدرٍ یب ٍسبیل درٍى آى تَسط سبرقیي ثِ راحتی دزدیذُ ضَد  .رٍش
عولکرد پبٍر ٍیٌذٍز ثذیيگًَِ است کِ ثعذ از ترک خَدرٍ ثب ضرط یک ثبر ثبز ٍ ثست یکی از
درةّب زهبًیکِ دکوِ قفل را رٍی ریوَت ثفطبرین ضیطِّبی خَدرٍ ثِصَرت اتَهبتیک ٍ ثِ
صَرت یک ثِ یک چک هی ضًَذ ٍ در صَرت پبییي ثَدى ثستِ خَاٌّذ ضذ ٍ ضوب ثرای هطوئي
ضذى از پبییي ًجَدى ضیطِ ّب دیگر ثِ چک کردى ضیطِّبی خَدرٍ ثِصَرت تکتک ًیبزی
ًخَاّیذ داضت .ثٌبثرایي ثب قفل ًوَدى درةّبی خَدرٍ از طریق ریوَت دیگر ًگراى ثبزهبًذى
ضیطِّب در ٌّگبم ترک خَدرٍ ٍ یب هعطلی ثرای کست اطویٌبى از ثبال ثَدى توبهی ضیطِّبی
خَدرٍ ًجبضیذ.زهبًیکِ از پبٍر ٍیٌذٍز استفبدُ هیکٌیذ چٌبًچِ هبًعی در سر راُ یکی از ضیطِّب
قرار ثگیرد فرهبى تَقف تَسط یًَیت الکترًٍیکی صبدر ٍ ضیطِّب در ّوبى ًقطِ هتَقف خَاّذ
ضذ ٍ از آسیتّبی احتوبلی جلَگیری هیگردد.

برخی از مسایای پاور ویندوز:
ّ سیٌِ کن .ضوب ثب صرف ّسیٌِ اًذک ٍسیلِای کبرآهذ ٍ ثسیبر هفیذ خَاّیذ داضت.
 سَْلت در ًصت ٍ استفبدُ .ثِراحتی هیتَاى از آى استفبدُ ًوَد.

 صرفِجَیی در زهبى .ثب ًصت پبٍر ٍیٌذٍز دیگر زهبى زیبدی ثرای چک کردى ضیطِّب ثِصَرت
تکثِتک ثعذ از پیبدُضذى از خَدرٍ از دست ًویرٍد.

 افسایص اهٌیت خَدرٍ .چرا کِ اگر ضیطِّب ثبز ثبضذ ثِراحتی خَدرٍ ٍ ٍسبیل داخل آى قبثل سرقت
خَاّذ ثَد ٍ…
از ایيرٍ ثِ راًٌذگبًی کِ اغلت دچبر چٌیي هطکالتی ضذُاًذ ٍ ثبرّب ثعذ از ثبزگطت ثِ سوت خَدرٍ ٍ ثب ثبز ثَدى
ضیطِّب هَاجِ هیضًَذ تَصیِ هیگردد کِ حتوبً پبٍر ٍیٌذٍز را رٍی خَدرٍی خَد ًصت کردُ ٍ ایوٌی آى را
افسایص دٌّذ.

