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  پیشگفتار

یزدان پاك را سپاس که دریچه رحمت بر  بنده ناچیز خود گشود و نیروي اندیشه را به وي ارزانی فرمود تا 
از بارقه نورش پرتو امید بر زندگانی بگستراند و به شکرانه این نعمت راه کسب و دانش در پیش گیرد و از هیچ 

  . فروگذار نباشد تا گوهر علم بپرورد و به کمال برسدتالشی 
ما بر این باور هستیم که در نیک بختی و سعادت  انسان هیچ عاملی قوي تر از پیروي از اندیشه سالم و 

  . کردار نیکو نیست و از این رو مقررات و سرنوشت اجتماع را مولود طرز تفکر و عمل افراد آن جامعه می دانیم
ا تالش ما بر این بوده و هست که براي پیشرفت و ترقی جامعه اي که در آن زندگی می کنیم در این راست

مؤثر باشیم و تا می توانیم از آنچه از دیگران فراگرفته ایم و در سینه داریم براي سعادت نسل خویش و نیز 
وره هاي ضمن در این راستا مجموعه حاضر جهت آموزش د. آیندگان بهره برداري هرچند اندك رسانیم

  . خدمت، پرسنل متعهد و متخصص شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تهیه و تدوین شده است
بر خود الزم و واجب می دانیم از اساتید ارجمند، همکاران فهیم و متخصص و کارشناسان، پرسنل و 

ش عالی فنی مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، رئیس محترم مرکز آموز
توحید و سرپرستان بخش علوم پایه که در تدوین این مجموعه ما را یاري نموده و با سعه صدر و حوصله کافی در 

  . تمامی مراحل ما را یار و همراه بودند تشکر و قدردانی می نمائیم
همه شک نیست که مطالب موجود در این مجموعه مدون، خالی از نقص و اشکال نخواهد بود، لذا از 

  .    اساتید، متخصصین، مهندسین و کارشناسان گرامی استدعا دارد نظرات اصالحی خود را متذکر شوند
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  فصل اول 
  

ICDL 1 )   مبانی کامپیوتر(  
 

 
 یک وسیله همه کاره و قابل برنامه ریزي است که توانایی انجام محاسبه و نگهداري نتایج ؟کامپیوتر چیست 
  .یار دارد محاسبه را در اخت

  
  

  
 1- 1شکل 
 

   اجزاي فیزیکی یک سیستم کامپیوتري:سخت افزار ×

برنامه هاي مورد نیاز جهت استفاده از سخت افزار و همچنین انجام اعمال ورودي و پردازش و  :نرم افزار ×
  خروجی
 :انواع کامپیوتر×
1(  Main frame:تحقیقاتی مورد - اي علمی  توسط شرکت هاي بزرگ ، سازمان هاي دولتی و مؤسسه ه 

همچنین توانایی پردازش حجم عظیمی .  سال کار کنندتمام ساعته در 24استفاده قرار می گیرند و می توانند 
 .از کارها و محاسبات بسیار پیچیده را در مدت زمان اندك دارا می باشند 

2( Pc به دو نوع رو میزي :ها )desktop (و لپ تاپ )laptop (تقسیم می شوند . 

  . ها را دارند mainframe توسط شرکت هاي متوسط استفاده وقابلیت :مینی کامپیوترها  )3
   :ي سخت افزار قطعاتمعرفی×

 Case :تمام قطعاتی که به صورت داخلی وصل می شوند درون این جعبه قرار دارند .  
 در حکم مغز) central processing unit (cpu واحد پردازش ) :processor(پردازشگر 

محاسبات را انجام داده و سرعت آن تأثیر بسیار زیادي در سرعت اکثر است که cpuکامپیوتر است در حقیقت 
  .  کلی کامپیوتر دارد
Main board:  می گیرند  تمام قطعاتی که به صورت داخلی وصل می شوند روي این بورد قرار .  

وتریتجسم کامپ یورود  یخروج پردازش   
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 حافظه کاري random access memory)(  این نوع حافظه) :ram( حافظه با دسترسی تصادفی
یب که با ت فرار هستند بدین ترramکامپیوتر و عامل مهمی در تعیین سرعت آن می باشد اطالعات موجود در 

  .  از دست می رودramخاموش شدن کامپیوتر تمام اطالعات موجود در 
    

  یا یک عدد باینريoff  یا onکوچکترین واحد حافظه و یک سوئیچ الکترونیکی است با دو وضعیت : بیت ×
  . 1 و 0با یکی از دو مقدار ) 2در مبناي (

  
 این نوع حافظه محلی است که ) : rom( ) read only memory  (حافظه فقط خواندنی 

کامپیوتر برنامه هاي مرتبه پایین خود را در آن ذخیره می کند و قابل تغییر نیستند بعضی از این برنامه ها عبارت اند 
   . .، اتصال وسایل ورودي از طریق درگاه ها و  فتار کامپیوتر، چگونگی کنترل درگاه ها و گذرگاه هانحوه ر: از 
 
   :ram  باrom تفاوت×
1(rom ، را از رويداده ها می توان  یعنی تغییر نمی کند rom خواند اما نمی توان روي آن نوشت .  
   .انند باقی می م سیستم ، در صورت خاموش کردنromاطالعات ) 2 

  
  ، مشخصه اصلی دیگري که بیانگر قدرت یک کامپیوتر می باشد) :hard disk drive(هارد دیسک

فضاي موجود در دیسک آن است این سخت افزار براي ذخیره و نگهداري اطالعات بوده و در حال حاضر 
  . معمول است ...و  GB120 ، 80)(ها pcظرفیت آن براي 

  
 به سیستم usbحافظه هاي کوچک و با حجم باال که از طریق پورت  ) :Flash Memory( حافظه فلش

 . . , 16 , 8 , 4 , 2ظرفیت این نوع حافظه در حال حاضر . وصل می شوند و قابلیت جابه جایی دارند 

.(GB) میباشد  .  
  

CD-ROM) تنها یک بار می توان اطالعات را روي آن ذخیره کرد که ظرفیت آن) : دیسک فشرده  MB 
 می توان چندین بار اطالعات را   نوع دیگري از آن وجود دارد که . می باشدCD-R)( در نوع معمولی 700

  . )cd-rw( کرد پاك و ذخیرهروي آن 
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DVD- ROM :که ظرفیت آنشبیه به دیسک فشرده   GB 4,7 نوع دیگري از آن وجود  . می باشدو بیشتر 
  . )DVD-RW( کرد پاك و ذخیرهن  می توان چندین بار اطالعات را روي آ دارد که

  
شامل مجموعه اي از کلیدهاست که ما را قادر می سازد اطالعات و فرمان هاي خود را وارد : صفحه کلید 

  .کنیمکامپیوتر 
  

  خروجی کامپیوتر وسیله اي جهت نمایش: صفحه نمایش 
  

  . ی آوریم ابزاري است که به کمک آن اشاره گر را در صفحه نمایش به حرکت در م:ماوس 
  

  سوزنی لیزري ، جوهر افشان و :  براي چاپ اطالعات موجود در کامپیوتر استفاده می شود و در سه نوع :چاپگر 
  .  می باشدموجود

  
 براي برقراري ارتباط بین کامپیوتر و شبکه با استفاده از خط تلفن مورد استفاده قرار می ) :modem( مودم
  . گیرد
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  فصل دوم 
  

 ICDL 2 ) Windows XP (   
  
  XP ویندوز اجزاي با آشنایی×
 

desktop: شامل تصاویر کوچکی است که در پشت آنها یک پس زمینه رنگی وجود دارد این تصاویر 
  : کوچک آیکون می باشند و شامل موارد زیر می باشند

  

  Desktop  محیط :2- 1شکل 
  

 ، و سایر آیکون ها که  my computer،  recycle bin،  IE ، آیکون start نوار وضعیت ، دکمه
  . بستگی به پیکربندي ویندوز و برنامه هایی که در آن نصب شده است دارد
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تصاویر کوچکی که در صفحه نمایش ظاهر می گردد و با انتخاب آن عملی خاص انجام می ) : icon(آیکون 
  . شود

  
نتخاب کرد منو نام دارد منو داراي گزینه هایی است هرگونه لیستی که بتوان از آن مواردي را ا) : menu(منو

  . و هر گزینه کار خاصی انجام می دهد
  
علت انتخاب نام ویندوز براي این سیستم عامل این است که هنگام کار کردن با آن ) :window(پنجره  ×

 به آن اشاره می می باشد که ذیالً  اجزاییهر فعالیت به صورت پنجره هایی ظاهر می شود ، هر پنجره داراي 
  : گردد

  .ه ایمحاوي عنوان برنامه کابردي و یا نامی که براي سند انتخاب کرد) : menu title( عنوان منو
  . دهنده آیکونی است که پنجره آن ظاهر شده است نشان) : menu icon(آیکون منو
   .می باشد...  وfile ،  edit حاوي گزینه هایی مثل) :menu bar(نوار منو

در گوشه سمت راست پنجره قرار دارد و چنانچه بر روي آن کلیک  : (minimize) )( مه کمینهدک
  . شود اندازه پنجره کمینه می شود

 در گوشه سمت راست پنجره قرار دارد و با کلیک کردن روي آن ) :maximize ()( دکمه بیشینه
 نام این  .تبدیل می گردد   به دکمه  مهاندازه پنجره بیشینه یعنی به اندازه صفحه نمایش می شود و دک

  . با کلیک بر روي این دکمه پنجره به حالت اول باز می گردد . است restore  عالمت
close (دکمه بستن  در گوشه باالي سمت راست پنجره قرار دارد و با کلیک کردن آن پنجره بسته ) :  

  . می شود
 . ر فعالیت قرار دارد و براي اجراي برنامه ها به کار می روددر پایین صفحه نمایش در نوا :  startدکمه

  
  

نوار افقی که پایین دسک تاپ ویندوز نمایش یافته و حاوي عناصري چون ) :  task bar ( نوار وظیفه
  .  و نام تمام برنامه هاي در حال اجرا می باشدstartدکمه 

اي باز کردن همزمان چند برنامه کامپیوتري و  به قابلیت ویندوز بر) :multi tasking(چند وظیفه اي 
  .  می شودگفتهفایل 
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   اعمال ماوس×
  

  . فشردن دکمه سمت چپ ماوس که بیشترین کاربرد را دارد:) click(کلیک 
 را )میانبر ( فشردن دکمه سمت راست ماوس که منوي راست کلیک ماوس:) right click( کلیک راست

  .لیک ، گزینه هایی براي انجام اعمال کاربردي در آن محل داردباز کرده و بسته به محل راست ک

  

  Right Click منوي  :2- 2شکل 
به منوي کوچکی گفته می شود که معموالً در اثر کلیک راست کردن روي یک آیتم به طور : منوي میانبر

  . موقت ظاهر می شود
یتم منتخب در دسک آ  به جابجا کردن یک :drag and drop)(درگ کردن به وسیله ي ماوس 

تاپ از طریق کلیک کردن روي آن به وسیله دکمه سمت چپ ماوس ، پایین نگه داشتن دکمه مزبور و حرکت 
  . دادن ماوس گفته می شود

براي اینکه به ویندوز اعالم کنیم عمل خاصی را روي یک آیتم منتخب : ) double click(دابل کلیک 
و بار با فاصله زمانی کوتاه فشار می دهیم به این عمل دابل کلیک گفته ، دکمه سمت چپ ماوس را د انجام دهد
  . می شود

  
 کلیک راست کرده و گزینه آخر my computer بر روي آیکون :سیستم عمومی مشاهده اطالعات 

  اطالعاتی مثل نوع سیستم عامل کامپیوترgeneralبه این ترتیب در زبانه . کنید  را انتخاب propertiesیعنی 
  .  سیستم نمایش می یابدramو نوع پردازشگر و مقدار حافظه 
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 را control panel کلیک کرده و سپس start براي این کار بر روي دکمه :  و تاریخساعتتنظیم 
 دابل کلیک کنید و تغییرات را اعمال کنید date/time در پوشه نمایش یافته ، بر روي آیکون کنیدانتخاب 

  . کلیک کنید ok و applyکمه سپس به ترتیب روي د
یک باتري کوچک داخل کامپیوتر وجود دارد که حتی در مواقعی که کامپیوتر خاموش است، امکان یادآوري 

  . تنظیمات تاریخ و زمان را در اختیار ویندوز قرار می دهد
  

 واقع در سمت راست نوار وظیفه کلیک volume controlروي آیکون : volume control تنظیم 
کنید آیکون مزبور معموالً شبیه یک بلندگوي کوچک است با کلیک کردن بر روي آن یک منوي میانبر ظاهر 
شده که براي افزایش و یا کاهش درجه صدا کافی است دکمه لغزنده این منو را به ترتیب به سمت باال یا پایین 

در . سیستم را به طور کامل قطع کنید می توانید صداي muteدرگ کنید، در عین حال، با انتخاب کادر کنترل 
  .پایان ، در محل دلخواهی خارج از منوي میانبر کنترل صدا کلیک کنید تا منوي مزبور بسته شود

  

  :آشنایی با روشهاي خاتمه ویندوز 

 

   گزینه هاي خاتمه ویندوز :2- 3شکل 

  : را انتخاب می کنیم Turn off computer گزینه startاز منوي 
turn off  ←خاموش کردن    
Restart ←  راه اندازي مجدد 

Stand By : خاموش کردن موقت جهت کاهش مصرف انرژي  



 مرکز آموزش عالی فنی توحید
 

13  

  
   سومفصل 

  
  )Desktop( ویندوز کارمیز 

  
   Desktop تعیین پس زمینه براي  

   از تصاویر موجود در بانک ویندوز–پس زمینه تصویري ) الف 

  

  
  

 Desktop مشاهده ویژگی هاي  :3- 1شکل 
  

  .  را انتخاب کنید properties کلیک راست کرده و فرمان desktopابتدا بر روي  - 1
 با background و سپس انتخاب پس زمینه دلخواه از لیست کادر desktop tabpage انتخاب - 2

  . مینه ، تصویر آن در مانیتور پنجره محاوره باز شده پیش نمایش می شود انتخاب هر پس ز

    ok انتخاب فرمان - 3 
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  )الف( تغییر عکس پشت زمینه  :3- 2شکل 

  
  یري دلخواه  از یک فایل تصو–پس زمینه تصویري )  ب  

  
  )ب( تغییر عکس پشت زمینه  :3- 3شکل 
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   را انتخاب کنید properties کلیک راست کرده و فرمان desktop ابتدا بر روي - 1
   tab page desktop انتخاب - 2
   desktop انتخاب دکمه - 3
 را نمایش my picture انتخاب فایل تصویري دلخــواه از فـولـدر مورد نظر به صورت پـیـش فرض فولدر- 4

  .می دهد 
    

  

  
   پنجره تعیین عکس پشت زمینه :3- 4شکل 

  
  

   قرار گرفتن تصاویر در پس زمینه تعیین وضعیت 
  

  : قرار گیرند desktopتصاویر انتخابی براي پس زمینه نسبت به اندازه آنها به سه حالت می توانند در 
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Stretch Center Tile 

   حاالت قرار گرفتن عکس پشت زمینه :3- 5شکل 
  

 وسط صفحه نمایش داده می شود و در صورتیکه  تصویر با اندازه واقعی خود درcenterبا انتخاب گزینه 
  .  باشد دور آن خالی می نماید Desktopتصویر کوچکتر از اندازه 

  .  براي تصویر کوچک ، بصورت کاشی شده در صفحه پر می شود Tileبا انتخاب گزینه 
    . بزرگ می شود Desktop تصویر به اندازه stretchبا انتخاب گزینه 

  
  رنگ بعنوان پس زمینه تعیین یک )  ج  

  
   تعیین رنگ پس زمینه :3- 6شکل 
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  .  را انتخاب کنید properties کلیک راست کرده و فرمان Desktopابتدا بر روي  ) 1
   tab page desktopانتخاب ) 2
  Color دکمه انتخاب ) 3
  

Screen saver:   
  

 تصویر و یا خاموش – انیمیشن –بیکار بودن سیستم فعال شده و با نمایش یک فیلم در زمان برنامه اي است که 
  : کردن صفحه ، مانیتور را از نمایش یکنواخت یک صفحه با مزایاي زیر خارج می کند

   CRTافزایش عمر الیه فسفري در مانیتورهاي  -
  رف انرژي کاهش مص -
  ایجاد جذابیت نمایشی در زمان بیکار سیستم  -
  رایجاد امنیت براي زمان عدم حضور موقت کارب -
  : screen saver تعیین یک  

  

  Screen Saver تعیین  :3- 7شکل 
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  .  را انتخاب کنید Properties کلیک راست کرده و فرمان Desktop روي ابتدا بر ) 1
   tab page screen saverانتخاب ) 2
    دلخواه را از لیست بازشوندهscreen saverانتخاب ) 3

   screen saverپیش نمایش 
    . انتخاب شده را قبل از اعمال مشاهده کرد screen saver می توان previewبا انتخاب دکمه 

   Screen saver سفارشی کردن تنظیمات نمایشی  
  . را به دلخواه تغییر داد screen saver می توان تنظیمات settingsبا انتخاب دکلمه 

  
   screen saver تعیین زمان فعال شدن  

   .  را می توان به واحد دقیقه به دلخواه تعیین کرد screen saverزمان فعال شدن 

 

  screen saver براي خروج از مد password فعال سازي  
 به سیستم ، از دسترسی غیر logon می توان با تعیین کلمه عبور و رمز screen saverبراي خروج از مد 

کت موش و یا کار با صفحه کلید پنجره محاوره اي در این حالت به محض حر. مجاز جلوگیري کرد 
username و passwordپرسش می کنید  .   
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monitor power  

 

 Power تنظیمات  :3- 8شکل 

  
جهت صرفه جویی در انرژي مصرفی در زمان بیکاري سیستم و جلوگیري از استهالك بدون دلیل برخی 

براي مشاهده و .  می توان استفاده کردmonitor power دیسک از امکانات بخش –تجهیزات نظیر مانیتور 
 screen و tap page و display prorerties در پنجره monitor powerدسترسی به تنظیمات 

saver بخش پایین صفحه دکمه power را فشار دهید .  
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  خاموش کردن مانیتور 

 

   تنظیم زمان خاموشی منیتور :3- 9شکل 
    

  )کامپیوتر  ( ن دیسک سختخاموش کرد

 

  )کامپیوتر (  تنظیم زمان خاموشی دیسک سخت  :3- 10شکل 
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   standby مد 
نظر به .اب موقت می رود با فعال کردن این مد با به حداقل رساندن انرژي و فعالیت ، سیستم اصطالحا به خو

قطع جریان برق باعث از دست دادن .  در دیست سخت ذخیره نمی شود RAMاینکه محتویات جاري حافظه 
  .اطالعات حافظه می شود 

  

  Hibernatioin مد  
 در دیسک سخت ذخیره شده و RAMبا فعال کردن این مد ابتدا یکی کپی از تمامی محتویات جاري حافظه 

 shutdownبا خروج از این مد تمامی محتویات حافظه قبل از .  می شود Shutdownسپس سیستم 
 مجددا Desktopتمامی برنامه ها و مستندات و پنجره هاي باز .( مجددا به حافظه برگردانده می شود 

  ).بازسازي می شوند 

  

Appearance   
محیطی ویندوز از وظایف اصلی  اندازه و نوع قلم پارامترهاي –سفارشی کردن رنگ آمیزي محیط ویندور 

appearance می باشد  .  
  

  

 Appearance  :3- 11شکل 
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   windows xp , windows classicدو سبک موجودعبارتند از 
  appearanceانتخاب سبک هاي موجود - 1
   ) color schema( خاب طرح رنگ  انت- 2

   نقره اي – سبز زیتونی -)پیش فرض ( آبی : سه طرح رنگ موجود عبارتند از 
   ) font size(  انتخاب اندازه قلم - 3

   بزرگ و خیلی بزرگ–معمولی : سه اندازه قلم تعریف شده عبارتند از 
  

   Advancedسفارشی کردن به کمک دکمه 
 ، Appearance Tab Page با Display Properties در پنجره Advancedبا انتخاب دکمه 

در این بخش به دو صورت می توان رنگ آمیزي ، نوع و اندازه .  باز می شود Advancedپنجره محاوره 
  : قلم را تغییر داد 

   با کلیک کردن بر روي آیتم دلخواه در کادر باالي پنجره - 1
    ایین پنجره در پItem از طریق فهرست باز شونده - 2

 

 Item  :3- 12شکل 

   و color 1 رنگ تنظیم کرد براي این مورد گزینه هاي 2نوارهاي عنوان را می توان 
color 2 فعال می شوند  .   
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 Color  :3- 13شکل 
 

   )screen resolution( تنظیم دقت نمایش صفحه 
 می resolution و سپس گزینه display properties در پنجره setting tab pageبا انتخاب 

  . توان دقت نمایش صفحه را تنظیم کرد 
پایین صفحه کوچکتر و آیتم هاي صفحه بزرگتر و مد باال منعکس صفحه بزرگتر و دقت نمایش صفحه با مد 

  . آیتم هاي کوچکتر را تنظیم می کند 
  . کارت گرافیکی و نوع مانیتور اجازه تغییر دقت نمایش را در محدوده جدول زیر می دهد 

   پیکسل 640*480 >---  1دقت نمایش 
   پیکسل 800*600 >-- - 2دقت نمایش 

   پیکسل 1024*768 >-- - 3ایش دقت نم
   پیکسل 1152*864 >-- - 4دقت نمایش 
   پیکسل 1280*768 >-- - 5دقت نمایش 
   پیکسل1280*1024 >-- - 6دقت نمایش 
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   )color quality(تنظیم کیفیت رنگ 
 مد تعریف شده ذیل می توان تعداد رنگهاي بشتري را حمایت کرده ، لذا دقت 3با تغییر کیفیت رنگ در 

  . هتري براي تصاویر ایجاد کرد نمایش ب

 مد
 تعداد

 رنگ

COLORS 256 256 

Medium 16 bit 65000 

High 24 bit 1میلیون 

Highest 32 bit 4 بیلیون 

  

   )Troubleshooter( خطایابی اشکاالت نمایشگر 

  
  Troubleshooter  :3- 14شکل 

  
 می توان settings tab page با Display properties در پنجره trubleshootبا انتخاب دکمه 

   .  خطایابی کارت گرافیکی و نمایشگر را انجام داد wizardبه کمک 
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  Themeتعریف 

 
 Theme  :3- 15شکل 

براي سفارشی ي گرافیکی و تمامی آرگونانهاي است که ا نقش ه– صوت – شامل پس زمینه Themیک 
 theme tabبا انتخاب . با همین پسوند تعیین می شوند Themeفایل هاي . کردن رایانه استفاده می شود 

page در پنجره Display propertiesتوان  می Them ویندوز را تغییر داد  .   

  

  ) Task Bar(کـــار بـا نـوار وظــیـفـه 

 
 

ان پذیر برنـامه هاي دلخواه را امک) shortcut( کلید میان بر –) start(  که دسترسی به دکمه شروع ينوار
   . می کند 
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  جابه جا کردن نوار وظیفه

        

  باالي صفحه                           پایین صفحه           

    

 صفحه سمت چپ             سمت راست صفحه      

  Taskbar تعیین مکان  :3- 16شکل 

 کردن می توان نوار را به Dragمیتوان محل این نوار به دلخواه در صفحه تعیین کرد براي این کار با 
  . صفحه منتقل کرد طرفیکی از چهار 

براي این مورد با کلیک راست .  کردن نوار وظیفه دیگر امکان جابجا کردن آن نخواهد بود lockبا 
   .  را انتخاب می کنید lock taskbarمان روي نوار وظیفه فر
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   قفل کردن نوار وظیفه :3- 17شکل 

  
   به نوار وظیفهshort cutاضافه کردن یک 

  
  .  فعال باشد Quick launch به نوار وظیفه باید نوار ابزار Short cutبراي اضافه کردن یک 

 Toolbars بر روي نوار وظیفه کلیک راست کرده و فرمان Quick launckبراي فعال کردن نوار ابزار 
  .  را کلیک کنید Quick Launchرا انتخاب کنید و از فهرست فرعی بازشده گزینه 

 می توان صفحه را Taskbar به Shortcut کردن هر Drag با Quick launchپس از فعال شدن 
    .ازنقش هاي گرافیکی مختلف پاکسازي کرد 
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Start Menu 

  
   تنظیم منوي شروع :3- 18شکل 

  :  را نمایش داد start منوي به دو روش می توان فهرست 
xp menu - classic menu   

   propertiesبراي این مورد با کلیک راست بر روي نوار وظیفه و انتخاب فرمان 
start propeties را باز می کنیدسپس Tabpage startmenu را انتخاب کرده و یکی از دو 

    .اه را کلیک می کنید سبک دلخو

     

   حاالت نمایش منوي شروع :3- 19شکل 
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  چهارمفصل 
  
 یت فایلها ، پوشه ها و درایوهامدیر 

  
   فولدر–فایل ×
  

 در کامپیوتر در فایلی از نوع نوع اطالعاتهر  .  می باشد واحد اصلی ذخیره اطالعات در کامپیوتر):file(فایل 
  . مشخص نگهداري می شود

دسته بندي فایل ها .  واحدي که یک گروه از فایل ها را دسته بندي می کند: )folder(پوشه 
  .  منجر به تسهیل در یافتن و استفاده از آنها خواهد شد ،خل پوشه هادا
 

  .  پوشه اي که داخل یک پوشه دیگر قرار گرفته است):subfolder(زیرپوشه 
  

 کلیک راست کرده و از گزینه هاي باز شده در د در محلی که قصد ساختن یک پوشه داری: یک پوشهایجاد 
 در قسمت سمت چپ پنجره make a new folder و یا بر روي ید را برگزین new، folderگزینه 

  . بدین ترتیب یک پوشه جدید ایجاد می شود. کنید کلیک 
  

در این صورت به راحتی می توانید .  فرض کنید که دیگر نیازي به یک پوشه خاص ندارید: حذف یک پوشه
 و یا پس از کنید را انتخاب deleteآن را حذف کنید ، بر روي پوشه مربوطه کلیک راست کرده و گزینه 

  . را فشار دهیدdelانتخاب پوشه از روي صفحه کلید دکمه 
  

 را rename بر روي پوشه یا فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه :تغییر نام یک فایل یا پوشه
ي صفحه کلید این  نیز بر روF2 کلید دهید را فشار enter و بعد از وارد کردن نام دلخواه کلید کنیدانتخاب 

  . کار را انجام می دهد
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My computer×: یکی از پوشه هاي دسک تاپ که از طریق آن تقریباً می توانید تمام اجزاي کامپیوتر 

  . . .و وتر، چاپگرخود را مشاهده کنید ؛ از قبیل محتویات درایوها و تنظیمات مربوط به کامپی

  
 MyComputer  :4- 1شکل 

  :تمرین ×
 در دسک تاپ ویندوز دابل کلیک کنید my computer  روي آیکون  : my computerن باز کرد

 و درایو مربوط به فالپی دیسک مشاهده Cd-Romدر پنجره باز شده تعداد درایوهاي مربوط به هارددیسک و 
  . می شود

  
ط به  باز است ، روي آیکون مربوmy computer در حالی که پنجره : درایوهاویژگیهايمشاهده ×

کلیک ) آخرین گزینه (propertiesدر منوي میانبر ظاهر شده ، روي گزینه .   کلیک راست کنید:Cدرایو 
به این ترتیب ، با کادر محاوره اي مواجه می شوید در این کادر محاوره می توانید مقدار فضاي اشغال شده .  کنید

 با استفاده از این کادر محاوره می توانید نام همچنین.  و مقدار فضاي آزاد آن را مالحظه کنید:Cدر درایو 
 در این صورت این نام در کنار نام اصلی درایو در پنجره .  دلخواهی را بر درایو مزبور اطالق نمایید) برچسب(

my computerدر پایان روي دکمه .   نمایش خواهد یافتokکلیک کنید .  
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   مشاهده ویژگیهاي درایو :4- 2شکل 

  
 می توانید خواص پوشه ها را نیز مشاهده کنید با این تفاوت که به جاي کلیک راست کردن بر روي  با این روش

  . درایو روي پوشه مربوطه کلیک راست می کنیم
  
  ابزارهاي دیسک×

 درایوها می توان به ابزارهاي مربوط به دیسک Prorerties در پنچره Tools Tabpageبا انتخاب 
  . دسترسی پیدا کرد 

  
Error - Checking   

با اجراي این فرمان به دنبال خطاهاي مربوط به فایل هاي سیستمی می گردد و در صورت مشاهده سعی در بر 
همچنین در صورت رویت سکتور آسیب دیده ، سعی در برطرف کردن آن و . طرف کردن خودکار آن می کند 

  .یا جابجایی اطالعات از روي سطح آن خواهد کرد
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 Error Checking  :4- 3شکل 

  
Defragmentation   

  .با اجراي این فرمان عمل پیوسته سازي فایلهاي گسسته انجام می گیرد 

  
  Defragmentation   :4- 4شکل 

Backup   
  .براي تهیه پشتیبان از اطالعات و یا باز نشانی آن از این فرمان استفاده می شود 
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   :  )recycle bin (تبازیافسطل  ×
تا در . منتقل می شود Recycle Binبا حذف فایلها و فولدرها از سیستم ، موارد حذف شده به فولدري به نام 

با این روش عمل حذف منطقی است و تا . صورت نیاز به بازگرداندن موارد حذف شده امکان لغو کردن باشد
اما پس از . امکان بازنشانی اطالعات پاك شده می باشد . حذف نشود  تبازیافزمانیکه محتواي فولدر سطل 

  . ا نخواهید داشت حذف از این فولدر بصورت فیزیکی پاك خواهد شد و امکان بازنشانی ر
  

  تبازیافنمایش محتواي سطل 
  .  در صفحه اصلی ویندوز می توان محتواي آن را مشاهده کرد Recycle Binبا انتخاب نقش گرافیکی 

  
   ) Restore(  تبازیاف بازنشانی یک یا چند فایل و فولدر از سطل 

را داشته باشید می توان پس از  تبازیافدر صورتیکه قصد بازنشانی یک یا چند مورد حذف شده از سطل 
  .  را انتخاب کرد Restore فرمان Recycle Binانتخاب آنها از پنجره 

  
  تبازیاف خالی کردن سطل 

  . پاك می شود  تبازیاف محتواي فولدر سطل Empty The Recycle Binبا انتخاب فرمان 
  

  تبازیاف تنظیمات سطل 
 با کلیک راست روي نقش گرافیکی آن در صفحه استفاده propertiesاز فرمان  تبازیافبراي تنظیم سطل 

  .می شود 
   . می توان یک سطل براي تمام درایو ویا تنظیم جداگانه براي هر یک در نظر گرفت 

  
 کرد تا فایل ها و فولدرها بدون انتقال به سطل آشغال پاك شوند این مورد می توان حذف را به نحوي تعریف

   . براي کاربرد عمومی پیشنهاد نمی گردد 

  



 مرکز آموزش عالی فنی توحید
 

34  

   . ي کل دیسک می باشد در نظر گرفتن اندازه سطل آشغال فضاي این فولدر درصدي از فضا

  
  .تآئید قبل از حذف ، با انتخاب این گزینه قبل از عمل حذف پنجره پرسشی براي تائید نهایی باز می شود

  
  

My Documents ×  
  

  
   4- 5شکل 

فایلهاي .از مشهورترین فولدر ویندوز که براي هر کاربر هنگام ورود به سیستم کامال مستقل ایجاد می گردد 
 My pictures :  فولدر استاندارد داخل این فولدر عبارتند از3کاربران معموالً در این فولدر ذخیره می گردد ، 

- My music- My Video فایلهاي صوتی و موسیقی کاربر و - که به ترتیب براي تصاویر انتخابی کاربر 
   . فیلمهاي کاربر تعریف شده است 

  
   :My Documents تنظیمات  

  
 می توان به تنظیمات آن Properties و انتخاب فرمان My Documentsبا کلیک راست روي فولدر 

  . پیدا کرد دسترسی 
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   محل ذخیره شدن فولدر 

در صورت دلخواه می توان مسیر آن را تغییر داد .  می باشد Cمحل این فولدر بصورت پیش فرض بر روي درایو 
.    

  
  4- 6شکل 

  ر  گزارش گیري از فولد- 
 تعداد فایلها و فولدر ذخیره شده روي آن -  ظرفیت آن -می توان گزارشی شامل مکان جاري فولدر در سیستم 

  .مشاهده کرد 

  
  4- 7شکل 
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  فشرده کردن فولدر براي ذخیره فضاي آزاد دیسک  -
اما این مورد . با انتخاب گزینه فشرده سازي محتواي فولدر می توان در فضاي ذخیره سازي صرفه جویی کرد 

کندتر شدن سیستم براي فشرده سازي و باز کردن فایل در هر بار دسترسی :  بهمراه خواهد داشت عیب یک
   compress contents to save disk spaceتوسط گزینه 

  
  حتواي فولدر براي امنیت به رمز در آورد م - 

    Encrypt contents to secure dateتوسط گزینه 
  
  
  
  
  
   Flash Memoryکار با  ×
  

  :Flash Memoryطریقه باز کردن 
  .Flash Memoryدرایو   و سپس دابل کلیک بر رويmy computer باز کردن پنجره 

  
  :Flash Memoryفرمت کردن یک 

 Flash Memoryبه پورت مت کردن آن هستید  را که مایل به فرusbسپس بر روي آیکون .  متصل کنید
my computer دابل کلیک کنید و از پنجره نمایش یافته بر روي درایو Flash Memory کلیک 

  . را کلیک کنیدstart را انتخاب کنید و در کادر محاوره اي ظاهر شده گزینه formatراست کرده و گزینه 
ردن توسط ویندوز یک کادر محاوره اي ظاهر می شود و پایان کار را اعالم می دارد پس از اتمام کار فرمت ک

 توجه داشته باشید که پس از فرمت  . کلیک کنیدclose کلیک کنید سپس روي دکمه  okاکنون بر روي 
 فایل هایی که از قبل بر روي آن کپی شده بودند از بین خواهند رفت و هنگام Flash Memoryکردن 

  .  باز باشد عمل فرمت انجام نمی شودFlash Memoryفرمت کردن اگر یکی از فایل هاي موجود در 
  

   : مسیر زیر را دنبال کنید:Flash Memoryذخیره کردن فایل در 
Start- all programs- accessories- notepad  
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 را انتخاب کنید ، حال در saveاکنون نام خود را در برنامه کاربردي باز شده تایپ کنید و از منوي فایل گزینه 
 file را انتخاب کنید تا فایل بر روي آن ذخیره شود و در قسمت Flash Memoryدرایو کادر باز شده 

name: یک نام براي فایلتان انتخاب کنید حال بر روي دکمه  saveاکنون شما بر روي .  لیک کنید ک
Flash Memoryذخیره کردن فایل بر روي هارد دیسک نیزکامالً شبیه ذخیره کردن بر .   یک فایل دارید

 مسیر ، باید  Flash Memory به جاي انتخاب  باید می باشد با این تفاوت کهFlash Memoryروي 
  . نمود هارددیسک را انتخاب 

می        کامالً مشابه پاك کردن فایل از روي هارددیسک  Flash Memoryي نحوه پاك کردن فایل از رو
  . باشد

  
 و دابل کلیک بر  my computer باز کردن پنجره  :cd-romمشاهده اطالعات موجود بر روي 

   .cd-romروي درایو مربوط به 
  

Cut × - Copy - Paste   
 به هارد و Cd-Romبه طور مثال از (مکان دیگر  کانی بهبراي انتقال یک فایل ، تصویر و یا هرچیز دیگر از م 

 Flashبراي مثال یک . از دستورات مزبور استفاده می شود  )Flash Memoryیا از هارد به 
Memory به پورت usbاکـنون بر روي عکس هاي پـیـش فرض در پـوشـه  سیستم متصل کنید ، My 

Pictures   که خود درون پـوشـه documents My قرار دارد کلیک راست کنید و دستور Copy را 
به این .  را کلیک کنید Pasteکلیک راست کرده و  Flash Memoryانتخاب کنید سپس بر روي درایو 

با استفاده از این دستور یک نسخه . منتقل شدند  Flash Memoryترتیب فایل هاي مورد نظر شما به روي 
 Cut از Copyاگر تمایل دارید فایلها در مکان قبلی باقی نمانند به جاي . از فایلها در مکان قبلی باقی مانند 

  .انتقال فایلها از هر مکانی به مکان دیگر تقریباً مشابه همین روش می باشد . استفاده کنید 
  
  
  
  
  
  
  



 مرکز آموزش عالی فنی توحید
 

38  

   )Search(جـــستـــجـــو  ×
  .ز این فرمان استفاده می شود جستجو فایل و فولدر جهت پیدا کردن فایل ، فولدر در یک یا چند درایو ا

  
  جستجو:  4- 4شکل 

  
   جستجو فایل یا فولدر بر اساس نام 

   . اد با تایپ نام فایل ، فولدر و یا بخشی از آن و تعیین مکان آن می توان عمل جستجو را انجام د

  
    

  جستجو فایل یا فولدر بر اساس محتواي آن
   . با تایپ واژه دلخواه می توان عمل جستجو را در داخل فایل مشخص کرد 
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  جستجو فایل یا فولدر بر اساس زمان ایجاد
  .با تعیین محدوده زمانی ایجاد فایل می توان عمل جستجو را انجام داد 

  
    

  اساس فرمت فایلجستجو فایل بر 
  .می توان عمل جستجو را بر اساس فرمت یا نوع فایل انجام داد 

  
  
   جستجو فایل در فولدر سیستمی ویندوز 

  .ی ویندوز نیز انجام داد با انتخاب این گزینه می توان عمل جستجو را در فولدر سیستم

  
   

   جستجو فایل و فولدرهاي مخفی
  .با انتخاب این گزینه می توان در فایلها و فولدرهاي مخفی نیز عمل جستجو را انجام داد

  
  

  جستجو در فولدرهاي فرعی شاخه هاي پایین تر درختواره
  .با انتخاب این گزینه می توان در فولدرهاي فرعی شاخه هاي پایین تر نیز عمل جستجو را انجام داد 
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  جستجو با حساسیت نسبت به نوع حروف کوچک و یا بزرگ التین 
   . با انتخاب این گزینه می توان نسبت به نوع حروف کوچک و یا بزرگ التین حساسیت تعریف کرد 

  
  

  جستجو فایل و فولدر در نوار پشتیبان
   . میتوان با انتخاب این گزینه عمل جستجو را در نوار پشتیبان نیز انجام داد 

  
  

  جستجو فایل هاي صوتی و تصویري
   .  موسیقی و یا ویدئویی را جستجو کرد - انتخاب این گزینه می توان فایل هاي تصویري با 

  
  تصویري-   جستجوي فایلهاي صوتی  :4- 5شکل 

  
   چاپگر در شبکهيجستجو

   . وان چاپگرهاي شبکه را پیدا کرد با انتخاب این فرمان می ت

  
   جستجوي چاپگر  :4- 4شکل 
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  پنجمفصل 
 

  اجراي برنامه ها
  
  )calculator(ماشین حساب  ×
  

Start-all programs-accessories-calculator   

 
   Accessories  :5- 1شکل 

ویندوز با دو نوع ماشین حساب معمولی و علمی انجام محاسبات مختلف و تبادل مقادیر با دیگر برنامه ها را 
  : جهت دسترسی به برنامه ماشین حساب ویندوز مسیر زیر را اجرا کنید . براحتی میسر کرده است 

Start / programs/Accessories / Calculator  
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 Calculator   :5- 2شکل 

  
 NumLockبا فعال بودن  ) Numeric Pad( براي کار با ماشین حساب توسط صفحه کلید از بخش عدد 

  .نید بر روي کلید مورد نظر کلیک کموسهمچنین براي کار با . استفاده می شود 
  

   حساب آشنایی با عملکرد دکمه هاي ماشین 
  

Backspace پاك کردن رقم آخر عدد جاري   
DEL پاك کردن عدد جاري   

Cپاك کردن اعداد محاسبه اخیر و آماده سازي براي محاسبه جدید     
  

  آشنایی با عملکرد حافظه ماشین حساب
  

  
MC پاك کرن محتواي حافظه   
MR بازنشانی و نمایش محتواي حافظه   
MS ذخیره کردن عدد جاري در حافظه   

+M اضافه کردن عدد جاري به عدد قبلی در حافظه   
    . اضافه می شودBackspace به کادر خالی کنار دکمه Mبا ذخیره مقداري در حافظه حرف 

  
   انتقال نتیجه محاسبه به برنامه دیگر  
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   Edit از منوي copy انتخاب فرمان - 1
   در برنامه دیگرpaste انتخاب فرمان - 2

  

  آشنایی با ماشین حساب علمی

  

 می توان به ماشین حساب علمی ویندوز دسترسی پیدا view در فهرست انتخاب scientificبا انتخاب فرمان 
  .کرد 

      WordPadبرنامه کاربردي × 
Start- all programs- accessories- WordPad  

  ایجاد متن 
  . متن کافی است به کمک منطقه تایپ صفحه کلید این کار را انجام دهید براي ایجاد 

  . سمت چپ میتوان عمل کردShift و Altبراي تایپ فارسی یا التین با زدن همزمان دکمه هاي : نکته 
   آشنایی با کلیدهاي مورد نیاز در تایپ متن 

Enter :  انتقال مکان نما به سطر جدید با بستن سطر جاري  
Backspace :  پاك کردن کاراکتر قبل از اشاره گر  

Spacebar :  فاصله انداز   
   ):Font( قلم 
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ف شده در ویندوز قلم هاي مقیاس پذیر بسیاري تعری.  قلم می گویند character setبه طریقه نگارش 
 Traffic ودر فارسی Times new romanقلم استاندارد مکاتبات رسمی و علمی در انگلیسی . است 
   . است 

   ) :Font Size( اندازه قلم 

  

براي مکاتبات رسمی و اداري .  نقطه تعیین کرد 72 نقطه تا 8توان از اندازه قلم هاي مقیاس پذیر ویندوز را می 
  . براي عناوین و تیتر استفاده می شود 14- 16 براي بدنه پاراگراف و 10-12از قلم 

   ):Font color( رنگ قلم 

  

یتوان رنگ قلم را براي زمانی که از چاپگر رنگی استفاده می شود و یا هنگامی که قصد ارسال الکترونیکی م
  .تغییر داد . است 

   ) :Font Style( سبک نگارش قلم 

  

( ، مایل  ) Bold(سه سبک سیاه . از متن می توان سبک نگارش را تغییر داد براي شاخص سازي بخشی 
Italic (  و زیر خط دار )Under Line (  قابل استفاده می باشد .   

   ) :Alignment( هم ترازي متن 

  

   .  چپ و مرکز به ترتیب براي متن هاي فارسی التین و عناوین استفاده می شود –ع هم ترازي راست سه نو
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  ) :Ruler(خط کش 

  

  . کردبه کمک خط کش می توان از ابعاد کار وقاعی روي کاغذ اطالع پیدا
 view از فهرست Points و Picasبراي تنظیم واحد اندازه گیري خط کش به واحد سانتیمتر ، اینچ ، 

  .  را انتخاب می کنیم optionفرمان 
1 - inch = 2,54 centimeters   
1 - post script pica = 4,233333 milimeters    

  

  پیش نمایش قبل از چاپ
   نمایش صفحات ، قبل از چاپ براي کنترل جاي گیري در کاغذ 

  

  پیش نمایش چاپ   :5- 3شکل 
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  :Copy- Cut- Pasteویرایش متن به کمک 
  .استفاده میشودCutو Copyبراي نسخه برداري و یا انتقال بخشی از متن به ترتیب از فرامین 

  

  : نسخه برداري
   انتخاب متن مورد نظر - 1
   Copy اجراي فرمان- 2
  ه گر موش به مکان جدید در فایل  انتقال اشار- 3
   Paste اجراي فرمان - 4

  : انتقال 
   انتخاب متن مورد نظر - 1
   Cut اجراي فرمان - 2
   انتقال اشاره گر موش به مکان جدید در فایل - 3
    Paste اجراي فرمان - 4

  
  )Find(جستجو درمتن 

. وقعیت و یا موقعیت هاي بعدي را پیدا کرد براي جستجو واژه مورد نظر در متن بکمک این فرمان میتوان اولین م
   .  میباشد Ctrol+Fکلید میانبر فرمان 

  

  
  
  
  
  



 مرکز آموزش عالی فنی توحید
 

47  

   جستجو براساس کلمه و یا بخشی از یک کلمه 

  

  )Replace(جایگزینی در متن 
 Ctr+Hکلید میانبر فرمان . بکمک این فرمان میتوان یک عبارت جدید را جایگزین عبارت موجود در متن کرد

  .میباشد

  

  

  : جایگیزینی یک مورد
  .  استفاده میشودReplaceجهت جایگزینی تنها یک مورد اول از دکمه 

  .  استفاده میشودFind Nextبراي جستجو مورد بعدي بدون جایگزینی مورد جاري از دکمه 
  : جایگزینی در کل متن 

    .ت جدید جایگزین میکند تمامی موقعیت هاي موجود در متن را با عبارPeplace Allفرمان 
  

  )Page Setup( تنظیم صفحه  
  ) : Paper Size(تعیین اندازه کاغذ 

  . جهت مشخص کردن اندازه کاغذ از این گزینه استفاده میشود
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  ) Source(تعیین سینی ورودي کاغذ 
بکمک این گزینه میتوان سینی مشخصی را براي . بسیاري از چاپگرها بیش از یک سینی ورودي کاعذ دارند

  . برداشت کاغذ معین کرد
  ) orientation( تعیین جهت چاپ بر روي کاغذ 

 از مد عرضی Landscape عرضی یا – Portraitطولی . دو حالت براي چاپ روي کاغذ میتوان تعیین کرد
  . اي زمانیکه عرض بیشتري براي چاپ مورد نیاز است استفاده میشود بر
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  ) Margins(تعیین حاشیه هاي کاغذ 

این مورد بخصوص زمانیکه از کاغذ هاي سربرگ و یا . میتوان بدلخواه فضاي خالی دور کاغذ را تعیین کرد
  . بسیار مهم میباشد. چاپ شده از قبل استفاده میشود 

  

     notepadبرنامه کاربردي  × 
Start-all programs-accessories-notepad 

 

   command promptآشنایی با  × 
 Dos Basedراي فرامین  ، پنجره اجCMD و سپس اجراي فرمان start از پنجره Runبا انتخاب فرمان 

  .میسر می شود 

  

  5- 4شکل 
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 )نقاشی(paint برنامه × 
Start-all programs-accessories-paint  

  
  5- 5شکل 

   .  براي ترسیمات ساده گرافیکی و ویرایش تصاویر استفاده می شود paintاز برنامه 

  

   شناسایی ابزارهاي ترسیمی  

  
  5- 6شکل 

١- line : عمودي و مورب –افقی ( یم خط ترس  (  
   کردن بین نقطه شروع و پایان Drageبا 

 و قبل از ترسیم ، می توان از بخش پایین جعبه ابزار lineبا انتخاب دستور : ضخامت خط 
 .ضخامت خط ترسیمی را مشخص کرد 
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curve :  ترسیم منحنی  
 کردن براي Click کردن انحنا و در نهایت Drag کردن بین نقطه شروع و پایان و سپس Dragبا 

  ثابت شدن منحنی 
3 - Rectangle :  ترسیم مربع و مستطیل  
   کردن بین دو سر قطر آن Dragبا 
4 - Rounded rectangle : اي گرد شده ترسیم مربع و مستطیل با گوشه ه  
   کردن بین دو سر قطر آن Dragبا 
5-Elopse :  ترسیم دایره و بیضی  
   کردن بین دو سطر قطر آن Dragبا 
  

  ): color Box( جعبه رنگ 
  .قبل از ترسیم می توان از جعبه رنگ پایین صفحه رنگ مورد نظر را انتخاب کرد 

  

  
  

  . جهت ترسیم آزاد بکار می رود  ) : Brush( قلم مو- 6
  .در بخش پایین جعبه ابزار نوع سر قلم را می توان تعیین کرد 

  . جهت نگارش آزاد بکار می رود ) : pencil(  مداد- 7
  . ندسی بسته بکار میرودبراي رنگ کرن داخل اشکال ه ): Fill with Color(  رنگ کردن - 8
  براي پاك کردن بخشی از ترسیم  ) : Erase( پاك کردن - 9

    .اندازه پاك کن را با انتخاب از بخش پایین جعبه ابزار می توان تغییر داد 
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با این ابزار می توان بخشی از ترسیمات را انتخاب کرد تا عملیات کپی و یا ): select(  انتخاب - 10
  . انتقال را روي آن اعمال کرد 

  
  : ذخیره فایل 

  :  با فرمت فایل هاي گرافیکی ذیل سازگاري دارد Paintبرنامه 
bmp–jpeg – gif – tiff- png     

  
   Control Panelآشـنایی با  ×

  .گردد ذیالً به آن اشاره می گیرد کهم و سخت افزار در این قسمت صورت می اکثر تنظیمات سیست

  

  5- 7شکل 
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Display: براي تنظیمات مربوط به صفحه نمایش است و مشابه عمل کلیک راست و انتخاب گزینه 
properties باشد بر روي دسک تاپ می.  

Date and time: باشد براي تنظیمات تاریخ و زمان کامپیوتر می .  

Add or remove programs:  براي افزودن یک نرم افزار جدید و یا حذف از این قسمت می توانید
همچنین داراي قسمتی می باشد که می توان برنامه هایی که همراه با . کنید استفاده دیک برنامه که نمی خواهی

  . خود ویندوز نصب می شوند را در آن حذف کرد
Add hardware:مودم سخت افزار مثل  براي افزودن یک .  

Fonts: جدید براي انتخاب انواع فونت هاي موجود در کامپیوتر و نصب فونت هاي.  

Regional and language option: زمان براي تنظیمات مربوط به زبان و.  

Mouse: به آن اشاره می گردد ذیالًوط به اشارگر ، سرعت آن و غیره کهب تنظیمات مر  .  

Buttons: انه شامل بخش هاي زیر می باشد این زب :  

Button configuration: با فعال کردن چکمارك این قسمت می توان جاي کلیک چپ و راست را با 
  . این قسمت مناسب افراد چپ دست می باشد. هم عوض کرد

  
Double click speed:  براي افزایش یا کاهش سرعت دابل کلیک کافی است دکمه لغران این قسمت 

  .  ترتیب به راست و چپ ببریدرا به
Pointers:  می توانید نوع نمایش اشاره گر ماوس را در این زبانه انتخاب کنید ، پس از کلیک بر روي دکمه 

browse و انتخاب اشاره گر روي دکمه okسپس مجدداً روي دکمه  ، کلیک کنید ok کلیک کنید تا 
  . تغییرات اعمال شود

Pointer options: نه شامل موارد زیر می باشد این زبا :  
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Motion: سرعت حرکت اشاره گر را  ، راست بردن دکمه لغزنده موجود در این قسمت چپ یا می توان با به 
  . در صفحه کم یا زیاد کرد

  
Visibility:  با زدن چکمارك اول یعنی display … شکل زیبایی از حرکت ماوس در صفحه ایجاد می 

گرهاي زیادي است که در هنگام حرکت ماوس به دنبال اشاره گر اصلی به نمایش در شود که متشکل از اشاره 
  . می آید

  
Wheel:  در این زبانه می توان تعداد حرکت خط ها را با هر دور scroll) تنظیم کرد) دکمه وسط ماوس .  

Hardware: در این قسمت نیز می توان نوع ماوس کامپیوتر را دید  .  

User accounts : ر این قسمت نیز می توان یک دuser  جدید تعریف نمود و یا براي همین 
user یک رمز عبور قرار داد و تصویر و نام مربوط به userرا عوض کرد  .  

  
Mouse / Key board / Folder Options   

  
  5- 8شکل 
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  تنظیم دکمه هاي چپ و راست

  
براي . براي اشخاص چپ دست جابجا کردن عملکرد دکمه هاي چپ و راست موش ضروري است

   . این منظور از این گزینه استفاده می شود 
  

  

   Mouse اآشنایی ب
لذا تنظیم عملکرد آن نیز . موس ، بعنوان یک دستگاه ورودي از اصلی ترین ابزارهاي کار در ویندوز است 

  .  استفاده می شود Control panel در پنجره Mouseبراي تنظیم موش از فرمان . بسیار مهم می باشد 
  
  

   Double - click سرعت تنظیم  

  

این مورد براي تطبیق سرعت .  را کم یا زیاد کرد Double clickمی توان به کمک این گزینه سرعت 
  . کاربر مناسب است 

  Schemeتغییر   

Schemeلف نظیر انتخاب  است که براي منظورهاي مختس مجموعه اي از انواع اشاره گرهاي مو– 
   . تعریف شده است .....  تغییر اندازه و –راهنما 
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   ستنظیم سرعت حرکت مو 

  

  .  را به نیز بدلخواه تعیین کرد سمی توان سرعت حرکت مو

  

  cursorهاي شناسایی فایل   

Ani= Amimated Cursor   

Cur = Static Cursor   

    
   Keyboardآشنایی با 

  

  5- 9شکل 
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 نیز بسیار مهم می صفحه کلید بعنوان اصلی ترین دستگاه ورودي در سیستم است ، لذا تنظیم عملکرد آن
  .  استفاده می شود Control panel در پنجره Keyboardبراي تنظیم صفحه کلید از فرمان . باشد 

  

   تنظیم سرعت تکرار کاراکترها  

  

  . سرعت تکرار یک کاراکتر را کم یا زیاد تعیین کرد به کمک این گزینه می توان 

  

   
  
  
   تنظیم سرعت چشمک زدن مکان نما 

  

  

  . این گزینه جهت تنظیم سرعت چشمک زدن مکان نما بکار می رود 
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   Folder Optionsا آشنایی ب ×

  

  5- 10شکل 
 استفاده Control Panel در پنجره Folder Optionsبراي تنظیم پنجره محتواي فولدرها از فرمان 

  . می شود 

  

   
  
  
  
   تنظیم روش باز کردن یک پنجره 

  

  نمایش عناوین بفرم زیر خط دار :  با یک کلیک - 1
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  هنگام انتقال اشاره گر بر روي یک گزینه ، نمایش آن بفرم زیر خط دار :  با یک کلیک - 2
3 - Double click :  کلیک براي انتخاب  

   تنظیم روش باز کردن یک فولدر 

  

   در پنجره جاري - 1
   در پنجره مستقل - 2

   تنظیم روش نمایش یک پنجره  

  

   Task Panel نمایش با - 1
   نمایش کالستیک - 2
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   نمایش فایلهاي مخفی فولدرها

  

  5- 11شکل 
می توان لیست این گروه از فایلها را نیز در هر پنجره فولدر مشاهده با انتخاب گزینه نمایش فایلهاي مخفی 

  . در حالت پیش فرض این گزینه فعال نمی باشد . کرد 
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   تنظیم برنامه نمایش دهنده فرمت فایلها 

  

  5- 12شکل 

 . به کمک این گزینه می توان برنامه نمایش دهنده هر فرمت فایل را تعیین کرد 
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   Add or Remove Programsبرنامه 

  . افزایش یا کاهش یک بخش از ویندوز از این برنامه استفاده می شود –براي نصب یک برنامه جدید 

  

  5- 13شکل 
 

  

  Change & UnInstall  

   : Uninstall گزارش گیري قبل از - 1
Used :  میزان استفاده از هر برنامه با سه درجه ذیل اعالم می کند :  
   ) Rarely(بندرت 

   ) Occasionally( گاه گاهی 
   ) Frequently( مکررا 
size :  ظرفیت تخمینی اشغال شده توسط برنامه  

Last Used :  آخرین تاریخ استفاده از برنامه  
Support Information :  در .... اطالعاتی درباره شرکت تولید کنند ه ، نگارش برنامه ، نشانی سایت و

  . اختیار کاربر قرار می دهد 
2-Uninstalling : ي از ســیســتم بـکـار می رودبــراي حذف یک برنامه غــیــر ضــرور).Remove ( 
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 Registryدر این حالت عالوه بر پاك کردن فایلها و فولدرهاي مربوط به برنامه ، کلیه درایورها و تنظیمات 
  . نیز حذف می گردد 

3 - change : براي حذف و یا اضافه کردن بخشی از برنامه   

  
Add or Remove Windows Components   

  

  5- 14شکل 
 اجزاء آن را نیز Detailبا انتخاب هر بخش ویندوز از لیست ، می توان سایز مرتبط را مشاهده و با زدن دکمه 

  . می توان تعیین کرد 
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  Add Hard ware   

  
 

  5- 15شکل 
 استفاده می شود Add Hardwareبراي معرفی یک دستگاه یا قطعه جدید نصب شده در سیستم از فرمان 

  .  طی چند مرحله بسادگی انجام می گیرد Wizardاین عمل به کمک یک 

   Localپگر  تعریف یک چا× 

   

  5- 16شکل 
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 در پنجره Printer & faxپس از تهیه و اتصال یک چاپگر به سیستم براي معرفی آن در ویندوز از فرمان 
Control panel ت چاپگر هاي نصب شده قبلی نیز مشاهده می در پنجره چاپگر لیس.  استفاده می شود

  . شود 

  Default Printer  

در صورتیکه بیش از یک چاپگر به سیستم معرفی شده باشد ، یک چاپگر بعنوان پیش فرض چاپگر اصلی 
  . تعیین می شود و کلیه چاپ ها در حالت معمولی به آن ارسال می شود 

×  Sharing   

  

  5- 17شکل 
.....  و کلیک راست سپس انتخاب فرمان Printer & Faxبا انتخاب نقش گرافیکی چاپگر در پنجره 

sharing ین ا. (  می توان چاپگر متصل به سیستم خود را براي دیگر کاربران در شبکه به اشتراك گذاشت
  .) قابلیت براي کاربران خانگی کاربردي ندارد 

  

  Rename  

 و کلیک راست سپس انتخاب فرمان Printer & Faxبا انتخاب نقش گرافیکی چاپگر در پنجره 
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Rename این مورد زمانیکه بیش از یک چاپگر به سیستم معرفی .  می توان نام چاپگر را بدلخواه تغییر داد
  . براي شناسایی ساده تر مفید می باشد  ) محیط شبکه( شده است 

  

  
  Delete 
  

 Delete و کلیک راست سپس انتخاب فرمان Printer & Faxبا انتخاب نقش گرافیکی چاپگر در پنجره 
  . می توان چاپگري را حذف کرد 

  

  Properties   

  

  5- 18شکل 
 و کلیک راست ، سپس انتخاب فرمان Printer & Faxبا انتخاب نقش گرافیکی چاپگر در پنجره 

Properties می توان تنظیمات چاپگر را مشاهده و یا تغییر داد  .  
 یک print Test Page عالوه بر مشاهده نام چاپگر ، می توان با انتخاب دکمه Generalدر پنجره 

  . صفحه تست براي اطمینان از صحیح نصب شدن درایور چاپگر ، چاپ کرد 
 امکان چاپ دو رو سرعت – رنگی یا سیاه و سفید بودن آن –مدل چاپگر : در این پنجره گزارشی شامل 

  .  دقت چاپ نیز نمایش داده می شود –)  یا صفحه در دقیقه ppmبه واحد ( چاپ 
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  5- 19شکل 
اضافه و حذف کردن .  درگاه متصل به چاپگر مشاهده می شود و می توان آن را تغییر داد portsدر پنجره 

  . درگاه و یا پیکربندي آن نیز در این مرحله انجام می گیرد 

  

   Net workتعریف یک چاپگر   

  

  5- 20شکل 
 & Printer در پنجره Add a Printerبراي تعریف یک چاپگر در محیط شبکه پس از انتخاب فرمان 

Fax و زدن دکمه Nextیم  گزینه مربوط به چاپگر شبکه را انتخاب می کن .  

  

  :  پیدا کردن چاپگر مورد نظر در شبکه به سه روش امکان پذیر است  
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  5- 21شکل 
   از طریق مشاهده لیست چاپگرها - 1
  : مانند ) اشتراکی چاپگرهاي (  بکمک نام آن ومسیر رایانه متصل به آن - 2

server\ printer \\   
    و یا نام آنIp و معرفی Tcp/Ip از طریق شبکه - 3

   

 5- 22شکل 
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  به اشتراك گذاشتن یک منبع 

  

  5- 23شکل 

در شبکه می توان یک منبع را براي یک یا چند کاربر به اشتراك گذاشت براي این منظور بر روي فولدر 
  .  را انتخاب می کنید Sharing and Securityمورد نظر کلیک راست کرده و فرمان 

  

  5- 24شکل 
 را انتخاب می کنید ، و براي آن نام اشتراکی نیز Share this folderسپس در پنجره بازشده گزینه 

   ) Share name( تعریف می کنید 
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    و انواع آنShareدسترسی به یک فولدر   

  

  5- 25شکل 
  .  می توان سطح دسترسی کاربران دلخواه به منبع اشتراکی را تعریف کرد Permissionبا انتخاب دکمه 

Read :  به منظور فقط خواندنی  
Change :  براي خواندن و نوشتن  

Full control : نوشتن تغییر و حذف–براي تمامی عملیات خواندن    
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 × Mapکردن یک منبع اشتراکی    

  

  5-26شکل
Mapسط فرمان  کردن یک منبع اشتراك گذاشته شده سرور بعنوان یک درایو مجازي توMap 

network drive با کلیک راست روي فولدر مورد نظر سرور انجام می گیرد  .  

  

 :  دو نکته در این بخش ضروري است  

   ) Drive(  تعیین نام درایو مجازي - 1
   انجام می گـــیــرد و غـیــر خــود کــار logon تعیین ارتباط خود کار هر بار که - 2
 )Reconnect at logon (   
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   نــصـــب ویــنــدوز ×

New Installation  

 ویندوز را در دستگاه قرار داده و تا اتمام تست حافظه منتظر شوید با نمایش پیام CDهنگام بوت سیستم - 1
  . زیر کلیدي را فشار دهید 

  
  

  ).  بوت نمی شود CDدر صورت عدم فشار کلید از ( 
  .  پیام زیر در بالي صفحه نمایش داده می شود CD هنگام بوت - 2

  
  
  . می شود  پس از چند ثانیه صفحه آبی نصب ویندوز نمایش داده- 3
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  5- 27شکل 

گزینه .  نمایش داده می شود Setup پس از یک وقفه براي بارگذاري فایل هاي مورد نیاز پنجره - 4
  . اول را انتخاب کنید 

  . تائید می کنید  قوانین کپی رایت راF8 با زدن کلید - 5

  
  5- 28شکل 

  . پنجره بعدي نوع فرمت کردن دیسک را پرسش می کند - 6
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7 - Setup شروع به فرمت کردن دیسک می کند .  

  
  5- 29شکل 

  .  به هارد می کند Cd سپس شروع به کپی کردن فایل ها از - 8
  .  سپس سیستم آماده راه اندازي خودکار مجدد می شود - 9

 GUI پس از راه اندازي مجدد براي اولین بار وارد محیط گرافیکی خود می شود - 10

  

  5- 30شکل 
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11 - Setup کپی کردن فایل ها را ادامه می دهد  .  

  

  5- 31شکل 
  منطقه اي شمال زبان و نام کشور دوم  مرحله تنظیم اطالعات - 12

  

  5- 32شکل 
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  .  نام کاربر و سازمان خود را وارد کنید - 13

  .  کاراکتر می باشد را وارد کنید 25 کلید نصب برنامه که - 14

  

  5- 33شکل 
  .  را وارد کنید Admin نام رایانه و کلمه رمز - 15

  

  5- 34شکل 
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   Timezoneظیم تاریخ و زمان سیستم و  تن- 16

  

  5- 35شکل 

  .  نصب شبکه را پرسش می کند Setup در صورتیکه کارت شبکه دارید - 17

  

  5- 36شکل 
18 - Setup کلمه عبور خود را وارد می .  با نمایش پنجره خوش آمد -19.  عمل نصب را خاتمه می دهد

  . کنید 
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5- 37شکل 
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  :منابع و مراجع 

  
 اینترنت )1
2( Help Windows  


