«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Աշխատանք
Windows Task Manager-ով
Շատ հաճախ որևիցե ծրագիր թողարկելիս ստանում ենք հաղորդագրություն, որ այն
արդեն թողարկված է, սակայն ծրագիրն իրականում բացված չէ: Սովորաբար անփորձ օգտագործողները
դիմում են համակարգչի վերամիացման (ռեսթարթի) օգնությանը, որը ժամանակ խլող երկար
գործողություն է: Մենք առաջարկում ենք այդ խնդրի լուծման ավելի գրագետ տարբերակ:
Հաճախ այս պրոբլեմը առաջանում է KdWin ծրագրի հետ: Tray-ում այն չի երկում:

Սակայն, երբ ուզում ենք Start-ից ծրագիրը նորից բացել, գրում է, որ այն արդեն բացված է:

Սեղմում եք Alt+Ctrl+Delete ստեղները /եթե Ձեր համակարգչում Windows 7 է նստեցված, ապա ներքևի
պանելի դատարկ մասում աջ սեղմում եք անում և ընտրում Start Task Manager/, բացվում է Windows Task
Manager-ը /Панель задач/:

Բացված պատուհանի Applications բաժնում ցույց է տրվում ձեր համակարգչում ներկա պահին բացված
ծրագրերը, թղթապանակները և այլն:
Processes բաժնում ներկա պահին ձեր համակարգչում աշխատող պրոցեսներն են:

Այդտեղից կարող ենք գտնել մեր ուզած ծրագիրը, նշել այն և սեղմել End Process:

Ապա փակում ենք Task Manager-ը և նորից բացում ծրագիրը: Նմանատիպ պրոբլեմ կարող է առաջանալ
այն ժամանակ, երբ Ձեր համակարգչի ինչ-որ ծրագիր կախվել է: Task Manager-ից կարող ենք փակել
յուրաքանչյուր կախված ծրագիր, սակայն պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի չփակենք Windows-ի
աշխատանքը ապահովող պրոցեսները, այլապես մեր համակարգիչը կվերամիացվի /ռեսթարթ կլինի/:
Հաճախ, երբ աշխատեցնում ենք մի քանի ծանր ծրագրեր, համակարգիչը կախվել, փորձում ենք փակել այս
կամ այն ծրագիրը, սակայն չի ստացվում: Այս դեպքում էլ ամենահարմարը և ամենագրագետը դիմել Task
Manager-ի օգնությանը: Բացում ենք այն, Applications բաժնում գտնում ծրագիրը, որը ուզում ենք փակել, աջ
կլիկ անում և սեղմում Go To Process:

Կարող ենք նաև հենց Applications բաժնից փակել, նշելով ծրագիրը, ապա սեղմելով End Task: Սակայն այս
դեպքում համակարգիչը սպասում է ծրագրի պատասխանին ու նոր փակում այն, իսկ այդ պրոցեսը կարող
է բավական երկար տևել: Այդ պատճառով ավելի արագ է կատարել նախորդ նկարում ցույց տրվածի նման:
Go To Process սեղմելուց հետո կհայտնվենք Process բաժնում, և նշված կլինի այն ծրագրի պրոցեսը, որը
ուզում էինք փակել: Սեղմում ենք End Process և ծրագիրը կփակվի:

Նաև մի փոքրիկ հուշում համակարգչով աշխատելու համար: Task Manager-ը կարգավորում է
համակարգչում ներկա պահին գործող պրոցեսները: Եթե համակարգչով աշխատանքը դանդաղել է,
համակարգիչը դանդաղ է պատասխանում Ձեր տված հրամաններին, կարող եք բացել Task Manager-ը, մի
քիչ սպասել, այն կփորձի կարգավորել աշխատանքը:
Եթե կախվել է թղթապանակը, արտաքին հիշողության որևէ սարք, կամ այլ ծրագիր, որը աշխատում է
windows օպերացիոն համակարգի սեփական explorer (չշփոթել internet explorer-ի հետ) պրոցեսի միջոցով,
ապա պետք է գտնել ու փակել explorer.exe պրոցեսը: Այս դեպքում աշխատանքային սեղանից կկորեն
բոլոր իկոնկաները, ստարտ պանելը և կփակվեն ձեր բացած բոլոր թղթապանակները: Այնուհետև ետ
բերելու համար այս ամենը, պետք է Task Manager-ում սեղմել New Task և բացված պատուհանում գրել
explorer.exe ու սեղմել OK:
Մի վախեցեք Task Manager-ով աշխատելիս, մի քանի անգամ փորձեք, հետևելով մեր խորհուրդներին և
Ձեզ մոտ անպայման կստացնի:
Ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեներին՝ hadamyan@mskh.am, nansarg@mskh.am
Հաջողություն:
Նյութը պատրաստեցին՝
Հակոբ Ադամյան /7-5 դասարան/
Մխիթար Ղուկասյան /7-5 դասարան/
Ալեքս Ծատուրյան /7-2 դասարան/
Ղեկավար՝ Նվարդ Սարգսյան

