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گاهي اوقات تعداد زيادي فايل يا فولدر داريم كه داراي اسامي مختلفي هستند و مي خواهيم آن ها را به طور منظم نام 

وقتي كه همه فايل هاي مورد نظر در يك موضوع باشند، امكان تغيير نام گروهي و همزمان آنها  مخصوصاً. گذاري كنيم

  .هم از نظر صرفه جويي در وقت، و هم از نظر شماره گذاري به ترتيب و منظم شدن فايل ها. بسيار مفيد است

    

 

  )شكل باال خواهد بود نتيجه چيزي شبيه(همه آنها را به كمك يكي از روش هاي زير انتخاب كنيد  - 1

  )باعث انتخاب همه فايلها يا فولدرهاي موجود در يك مسير مي شود( Ctrl+Aاستفاده از كليدهاي تركيبي  :روش اول

ها يا فولدرهاي موجود در يك باعث انتخاب همه فايل( Select Allو انتخاب گزينه  Editباز كردن منوي  :روش دوم

  .)مسير مي شود

و كليك بر آخرين فايلي كه قصد  Shiftكليك بر اولين فايلي كه قصد انتخاب آنرا داريد، نگه داشتن دكمه  :روش سوم

ها يا فولدرهاي واقع بين اولين و آخرين گزينه هاي انتخابي مي اين كار باعث انتخاب همه فايل(انتخاب آنرا داريد 

  .)شود

داشتن كليد سمت چپ ماوس و رسم يك مستطيل فرضي و رها  با پايين نگه Dragاستفاده از عمليات  :روش چهارم

  .)با اين روش همه فايل ها يا فولدرهاي موجود در اين مستطيل انتخاب مي شوند(كردن ماوس 

  )ميراد تلاح ود مان رييغت تهج( ها يا فولدرها در حالت انتخاب هستنددر حالي كه همه فايل - 2

 .را انتخاب كنيد Renameبر روي يكي از آنها راست كليك كرده و از منوي باز شده گزينه  -

   .دريگ يم رارق Rename تلاح رد ، F٢ ديلك نداد راشف اب -
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مالحظه خواهيد كرد كه . را براي آزمايش خود انتخاب كرده ايم testبه عنوان مثال ما نام . نام دلخواه را وارد كنيد -3  

و براي متمايز شدن از يكديگر، هر يك با . تغيير نام مي دهند testها و پوشه هاي انتخابي به در اين صورت همه فايل

  :نتيجه به اين صورت خواهد بود. مقابل آن و به ترتيب تغيير نام داده مي شوندشماره مجزايي در 

    

  
    

در مواردي كه تعداد آنها (ها يا فولدرها دقت كنيد كه براي صرفه جويي در وقت، تغيير نام همزمان و گروهي فايل :نكته

  .بسيار مفيد است) زياد بوده و همگي در ارتباط با يك موضوع باشند

  


