
 ؟خاموش کنیم Notepadرا با استفاده از  وتریکامپ چگونه

Notepadاست یکد مناسب شیرایبرنامه و کی ندوز،یمتن و شگریرای، و. 

آن  یپرونده که هنگام اجرا کی جادیا یبرا Notepad در ندوزیاز دستورات ساده و یبرخاز  دیتوان یم شما

 .دیکند، استفاده کن یشما را خاموش م وتریکامپ

 گام اول

 

 مرحله اول

Notepad  دیرا باز کن. 

 همراه است. ندوزیاست که با هر نسخه از و گانیمتن را شیرایبرنامه و نیا



 خاموش کند.را  Windows ی آن،که هنگام اجرا دیفرمان استفاده کن کی جادیا یاز آن برا دیتوان یم شما

و   "programs"  ،" Accessories"و انتخاب  start یمنو یبر رو کیرا با کل  Notepad دیتوان یم شما

" Notepad  " یبر رو دیتوان یم نیهمچن شما .دیکن دایپ start کلیک کرده ،Notepad   و  ،کنید پیتارا

 .دکنی وارد ↵

 

 مرحله دوم

 است. وتریخاموش کردن کامپ یدستور برا نیارا در خط اول تایپ کنید.  shutdown.exe –s.عبارت 

 



 

 سوممرحله 

ثانیه طول خواهد  30تایمر اضافه کنید. به طور پیشفرض، روند خاموش شدن کامپیوتر   t flag-.با استفاده از

 کشید.

 ثانیه ها را تغییر دهید.  t gflag-شما می توانید با استفاده از 

 shutdown.exe -s -t 45، عبارت طول بکشد هیثان 45که  shutdownدستور  کی جادیا یمثال، برا یبرا

 .دیکن پیرا تا

 shutdown.exe -s-t 00را خاموش کند، عبارت  وتریکه بالفاصله کامپ shutdownدستور  کی جادیا یبرا

 .دیکن پیرا تا



 

 مرحله چهارم

 .دیاضافه کندادن،  شینما یبرا امیک پی

 .دیاضافه کن flag -cبا استفاده از خصوصی هنگام خاموش شدن کامپیوتر  امیپ کی دیتوان یم د،یخواهب اگر

 .در نقل قول باشد دیبا را تایپ کنید. پیام ”shutdown.exe -s -t 45 -c “commentبرای مثال باال، عبارت 

ید عبارت با می شودخاموش کامپیوتر  زمانیچه که  دیبه کاربر اطالع ده اگر می خواهیدعنوان مثال،  به

shutdown.exe -s -t 45 -c "Computer will shut down in 45 seconds” .را تایپ کنید 



 

 مرحله پنجم

 رهیذخ batch لیفا کیرا به عنوان  لیفا یستی. شما بادیرا انتخاب کن "Save As"و  دیکن کیکل "File" یرو

 اجرا کند.را  shutdownتواند دستور ب ندوزیکه و دیکن



 

 مرحله ششم

به شما اجازه  کار نی. ادیرا انتخاب کن ")*. *( All Files"و  دیکن کیکل "Save as type" ییکشو یمنو یرو

 .دیده رییرا تغ لیدهد نوع فا یم



 

 مرحله هفتم

 بنویسید. bat.را از آخر نام فایل حذف کنید و  txt.پسوند 



 

 مرحله هشتم

 ایجاد خواهد شد. bat.فایل را ذخیر کنید. یک فایل با پسوند 



 

 مرحله نهم

دستوراتی که نوشته اید فرایند خاموش شدن انجام می شود. قبل از اجرا کردن فایل، فایل را اجرا کنید. بنا به 

 اطمینان حاصل کنید هر چیزی را که الزم دارید ذخیره کرده باشید.

 


