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قبل از پرینت صفحات وب ،حتما پیشنمایش آن را ببینید!

سط

ح :مبتدي

منوی  ، Toolsمیانبری برای دسترسی به ابزارهای مورد نیاز در IE9
محمدسعيد نمازي

در ادام��ه مباحث در ارتب��اط با  ،IE9نوبت به معرفی
ابزارهای موجود در قسمت  Toolsمیرسد .شاید بتوان
گزینهه��ای موجود در این قس��مت را چکید ه امکانات و
ابزار متداول  IE9دانس��ت .از آنجا که در  IE9نوار ابزار
به صورت پیش��فرض در دس��ترس نیس��ت ،میتوانید با
مراجع��ه به منوی  Toolsبس��یاری از کارهای متداول
را انج��ام دهید .به عنوان مثال اگ��ر از کاربران حرفهای
 IE9باشید ،قطعا با قس��مت Internet Options
بسیار سروکار خواهید داشت که از طریق منوی Tools
بسادگی قابل دسترسی است.
برای دسترس��ی ب��ه من��وی   Toolsروی آیکون
چرخدنده در س��مت راس��ت و باالی پنجر ه  IE9کلیک
کنید  یا کلید ترکیبی  Alt+Xرا بفشارید.
اولین گزینه در این قس��مت Print ،اس��ت که خود
شامل س��ه زیرمجموع ه Print ،Print preview
و  Page setupاس��ت .از گزین ه  Printبرای ارسال
دس��تور پرینت استفاده میش��ود؛ حال آن که بهتر است
قبل از این کار ،پیشنمایشی از آنچه  قرار است دستگاه
چاپگر در اختیارتان قرار دهد  ،مش��اهده کنید .این روند
با کلیک روی گزین ه  Print previewمیسر میشود.
اگ��ر روی ای��ن گزینه کلیک کنی��د ،میتوانید ببینید که
صفح�� ه وب مورد نظ��ر چطور روی کاغ��ذ چاپ خواهد
شد .اگر این کار را نکنید ،ممکن است خروجی به دست
آمده ش��ما را متعجب کند و با صفحات به هم ریخته  یا
نصفه و نیمه مواجه ش��وید؛ چراکه معموال سایز صفحات
وب و محت��وای آنها با س��ایز کاغذ چاپگر ش��ما متفاوت
اس��ت .عالوه ب��ر این ،در قس��مت Print preview
گزینههایی برای تنظیم خروجی خواهید داشت .بهعنوان
مث��ال میتوانید صفح ه خروجی را عم��ودی  یا افقی در
نظر بگیرید ،س��ربرگ و پاب��رگ را از باال و پایین صفحه
حذف کنید و نیز از قسمت  ، Shrink to fitمحتوای
صفح ه وب را با تعیی��ن درصدهای مختلف ،روی کاغذ،
بزرگ یا کوچک کنید! در این قسمت میتوانید تغییرات
مد نظرتان را در  Page setupاعمال کنید.
در صفح��ه  Page setupمیتوانی��د س��ایز کاغذ
خروج��ی ـ ک��ه به صورت پیش��فرض  Letterاس��ت
ـ را مث�لا به  A4تغییر دهید و جهت کاغذ پیش��فرض
را عم��ودی یا افق��ی در نظر بگیرید .فع��ال بودن گزین ه
Print background color and images
باع��ث میش��ود  پسزمین ه صفحه وب ک��ه به صورت
پیش��فرض چاپ نمیش��ود نیز پرینت گرفته شود! بهتر
اس��ت گزین ه  Enable shrink to fitهمیشه فعال
باش��د تا سایز صفحه وب با توجه به اندا ز ه کاغذ خروجی
خود به خود تنظیم شود.
از قسمت  Marginsمیتوانید حاشیههای صفحه
خروجی را تعیی��ن کنید .همچنین ميتوانيد از قس��مت
 Header and footersتعیین کنید که در سربرگ
و پاب��رگ کاغ��ذ خروجی چه چیزهایی درج ش��ود .حتما
مش��اهده کردهاید که به صورت پیشفرض عنوان صفحه
وب و ش��مار ه صفحه در باال و نشانی اینترنتی وبسایت
نیز در پایین برگ ه خروجی درج میشود که بنابرصالحدید
خود میتوانید این گزینهه��ا را تغییر داده یا حذف کنید.
برای هر کدام از قس��متهای س��ربرگ و پابرگ ،س��ه
گزینه قابل انتخاب اس��ت که به ترتیب از چپ به راست
روی کاغذ خروجی درج میش��ود .ب��ا کلیک روی دکم ه
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 Change fontنیز میتوانید نوع ،اندازه و رنگ فونت
برای سربرگ و پابرگ را به دلخواه تغییر دهید.
ب��ه منوی  Toolsب��از میگردیم؛ گزین�� ه بعدی در
این منو File ،است .در این قسمت میتوانید با انتخاب
گزین�� ه  ، Add site to start menuوبس��ایت
جاری را در منوی اس��تارت  Pinکنی��د! انتخاب گزین ه
 Full screenیا فش��ردن کلی��د  F11نیز پنجر ه IE
را تمامصفح��ه میکند که میتوانید از این حالت  هنگام
ارائ��ه  یا نمایش صفح��ات وب از طریق ویدئو پروژکتور
و ...استفاده کنید.
اگ��ر میخواهید صفح��ه وب ج��اری را ذخیره کنید،
میتوانید از منوی کش��ویی فایل ،گزین�� ه  Save asرا
انتخاب کرده یا کلید میانبر  Ctrl+Sرا بفشارید .صفحات
وب از طریق  IEدر چهار نوع مختلف قابل ذخیرهسازی
است که در پنجر ه  Save asمیتوانید از منوی کشویی
 Save as typeگزین ه مورد نظر را انتخاب کنید.
اگ��ر میخواهید بدون اتصال به اینترنت نیز صفحات
وب ذخیره ش��ده قابل مشاهده باش��د ،بهتر است هنگام
ذخیرهس��ازی ،نوع آن را Web page, Complete
تعیین کنید.
ب��ا کلیک روی گزین�� ه  Find on this pageیا
فشردن کلید ترکیبی  ، Ctrl+Fنوار  Findیا جستجو
به  IEاضافه میش��ود که میتوانید از طریق آن عبارت
مورد نظر را در صفحه وب جاری جستجو کنید.
گزین ه دیگر در من��وی File ، Suggested site

اس��ت .اگر این گزینه فعال باشد ،با توجه به سایتهایی
که مش��اهده میکنید ،میتوانید براس��اس یک سرویس
آنالین ،از س��ایتهای پیشنهاد شده  IEکه ممکن است
ب��ا موضوعات م��ورد عالقهتان مرتبط باش��د نیز دیدن
کنی��د! روی ای��ن گزینه کلیک کنی��د و در پنجرهای که
باز میش��ود ،گزین ه  Yesرا برگزینید تا این قابلیت فعال
ش��ود .حال میتوانید در قسمت Favorites, Feed,
 and Historyکه آیکون آن به ش��کل یک س��تاره
در کنار آیکون منوی  Toolsاس��ت ،روی دکم ه See
 suggested siteکلیک کنید .در این صورت فهرست
مختصری از چند سایت مرتبط با وبسایت جاری به شما
نمایش داده خواهد شد .به عنوان مثال اگر در حال بازدید
از وبس��ایت یک خبرگزاری هستید ،با کلیک روی این
گزینه ،چند وبسایت خبری دیگر به شما پیشنهاد خواهد
شد.
گزین�� ه کارب��ردی دیگ��ر قس��مت File ، Caret
 browsingاست .ممکن اس��ت بارها هنگام انتخاب
یک قسمت از متن موجود در یک صفحه وب با ماوس،
با مشکل مواجه شده باشید! در این صورت برای انتخاب
دقیق یک قس��مت از متن ممکن است مجبور به تالش
چندباره ش��وید؛ حال آن ک��ه در نرمافزارهایی همچون
 Wordب��ا اس��تفاده از کیبورد میتوان بس��ادگی یک
قس��مت از مت��ن موجود را با دقت باالی��ی انتخاب کرد.
اگر میخواهید در  IEنیز این امکان را داش��ته باش��ید،
بای��د Caret browsingرا فعال کنی��د (کلید میانبر
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 .)F7در ای��ن صورت در متنهای موجود در صفحه وب
ی��ک  Cursorقابل هدایت با کیبورد خواهید داش��ت
و میتوانی��د با اس��تفاده از آن ،همانند آنچه در Word
اتفاق میافتد ،قس��متی از مت��ن را با دقت انتخاب کنید.
برای غیرفعالکردن این قابلیت نیز باید مجددا کلید F7
را بفشارید.
قسمت بعدی در منوی  Tools ، Zoomاست که
از طری��ق آن میتوانید محتوای صفحات وب را بزرگتر
یا کوچکتر از حالت اس��تاندارد کنی��د .برای این منظور
بهت��ر اس��ت از کلیدهای ترکیب��ی  +Ctrlو  -Ctrlبه
ترتیب ب��رای بزرگنمایی و کوچکنمایی اس��تفاه کنید.
هر بار فش��ردن ای��ن کلیدها تا  ۲۵درصد مق��دار زوم را
افزایش و کاهش میدهد .برای بازگشت به حالت نرمال
نی��ز میتوانید از کلی��د ترکیب��ی ۱۰۰( 0+Ctrlدرصد)
استفاده کنید.
من��وی کش��ویی  ، Safetyقس��مت دیگ��ر منوی
 Toolsاست که در آن گزینههای مرتبط با بحث ایمنی
 IEو عملکرد کاربر گردآوری ش��د ه اس��ت .اولین گزین ه
این منوی کش��وییDelete browsing history
است.
ممکن است در صفحه  Gmailیا Yahoo mail
و ...اطالعات مربوط ب��ه  IDو رمز عبورتان در مرورگر
ذخیره ش��ده باشد یا در یک فرم اینترنتی اطالعاتی ثبت
کرده باش��ید ک��ه پس از هر بار مراجعه به ش��ما نمایش
داده ش��ود یا اینکه به س��ایتهایی س��ر زده باشید که
تاریخچ ه آنها ثبت شده و Cookieهای آن در مرورگر
به جا مانده باش��د و  ...در این ص��ورت میتوانید تمامی
این اطالعات را از طریق این قس��مت حذف کنید .کافی
اس��ت در پنج��ر ه ، Delete browsing history
گزینهه��ای موردنظرتان را انتخ��اب و دکم ه Delete
را بفش��ارید .در این صفحه ،بهتر اس��ت گزین ه اول یعنی
 Preserve favorites website dataرا در
حالت انتخاب باقی بگذارید؛ در این صورت Cookieها
و تاریخچ ه سایتهایی که در قسمت سایتهای دلخواه
اضافه کردهاید حذف نخواهد ش��د ک��ه این مورد باعث
ب��از ش��دن س��ریعتر ای��ن س��ایتها هن��گام مراجع��ه
میش��ود .در م��ورد  InPrivate Browsingو
 SmartScreen Filterدر ش��مار ه قب��ل به صورت
مفص��ل توضی��ح داده ش��د ه و صحبت دربار ه چیس��تی
و چگونگ��ی عملک��رد Tracking Protection
و  ActiveX Filteringنی��ز بح��ث جداگان��های
میطلبد.
اما در منوی کشویی فایل ،گزینههای دیگری از جمله
 Check this websiteوج��ود دارد که از طریق آن
میتوانید آدرس وبس��ایت جاری را برای مایکروسافت
ارسال کنید تا با فهرست موجود از سایتهای غیرایمن و
نامطمئن (آلوده!) توسط مایکروسافت چک شود .در این
صورت وبسایت موردنظر از طریق SmartScreen
 Filterبسرعت بررسی شده و نتیج ه آن به شما نمایش
داده خواهد شد.
اگر میخواهید س��ایتی را به عنوان یک سایت ناامن
به مایکروسافت معرفی کنید فقط کافی است روی گزین ه
 Report unsafe websiteکلیک کنید .در صورتی
که چند پیغام مش��ابه برای یک س��ایت به مایکروسافت
ارس��ال ش��ود ،وبس��ایت مذک��ور از جهت س�لامت و
مخرب نبودن بررسی خواهد شد!

در صورتي كه از مطالب اين صفحه رضايت داريد «شماره صفحه» را به  30001996ارسال كنيد.

