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   انهي با راييآشنا : فصل اول

   ي اانهيسيستم را

   : تشكيل شده اندري اي از دو بخش زانهيسيستم هاي را   

 و قابل كييكه شامل مدارهاي الكتر  انهيدر را) قابل لمس و مشاهده (كيي اجزاي فيزةبه كلي   :)Hardware (سخت افزار ) الف 

   .دي شومشاهده است، سخت افزار گفته م

   .ندياجرا مي شود، نرم افزار گو    سخت افزارة كه به وسيليي برنامه ها و دستورالعمل هاةبه مجموع  :  )Saftware (نرم افزار ) ب 

   : تقسيم بندي كردري زةنرم افزارها را مي توان به دو دست 

       براي توليد ايبرقرار مي كنند   خت افزار ارتباط با سمستقيم گروه از نرم افزارها، به طور ني ا:نرم افزار هاي سيستميـ 1 

   . از نرم افزارهاي سيستمي محسوب كرديي توان نمونه هايم    رامترجم ها و سيستم عامل ها.  استفاده مي شوندگر،يبرنامه هاي د

 و غيره ي ادار،ي و محاسباتيت مالعمليا   هستند كه براي نيازهاي خاص كاربران، ماننديينرم افزارها:نرم افزارهاي كاربرديـ 2 

،  مانند سيستم هاي حقوق و دستمزد(كه امروزه در سازمان ها استفاده مي شوند   برخي از نرم افزارها. طراحي و پياده سازي مي شوند

   .مي شوند  ب گروه محسوني اي، جزو اانهيو بازي هاي را  MS-Excel  و   MS-Word   مانند ييو نرم افزارها  ...)دبيرخانه و 

 اجرا   انهي است كه به محض شروع به كار را سيستمييينرم افزارها ني از مهمتركيي )Operating System (سيستم عامل 

در واقع  . برنامه ها را برعهده داردري ساياجرا   و كنترل سخت افزار وتيري است كه مدي سيستمة برنامكيسيستم عامل خود .  شوديم

     رابط بين كاربر و سيستم عامل به عنوان ن،يوه بر االع. برنامه اي نيست  قادر به اجراي هيچانهي عامل، رابدون اجراي سيستم

 هدف سيستم عامل آن است كه نيمهمتر).كاربر با برنامه هاي كاربردي و سيستم عامل در ارتباط است(  .، عمل مي كندسخت افزار

 يسيستم عامل وظيفه ها  .آن ها بتوانند برنامه هاي مورد نظر خود را اجرا كنند   و ساده كند تا را براي كاربران، راحتانهياستفاده از را

برنامه هاي    منابع، اجراي دستورات كاربران، اجراي) يبازستان  و تخصيص (تيريآن جمله مي توان به مداز  كهمتعددي برعهده دارد

  .اشاره كرد...  سخت افزار وتيري مدگر،يد

   ، عامل  سيستمةاز اجراي برنامه ها به وسيل پس   حاصل،جينتا. م مي شودالبه سيستم عامل اع انه،ي راة كاربر براي اجرا به وسيليدستورها
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  .به اطالع كاربر مي رسد

  )91دولتي : (تمامي موارد زير در سيستم عامل درست است بجز                         

  . سيستمي است يكي از مهم ترين نرم افزار هاي) 1

  .به عنوان رابط بين كاربر و سخت افزار عمل مي كند) 2

  .برنامه اي است كه وظيفه اي ايجاد ارتباط بين كاربر و سخت افزار را بر عهده دارد) 3

  .مجموعه اي از برنامه هاست كه براي مديريت و كنترل عمليات رايانه مورد استفاده قرار مي گيرد) 4

  3گزينه ي : پاسخ 

  يستم عامل هاي رايانه هاي شخصي س

  :رايانه هاي شخصي را مي توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد 

  )  Apple Macintosh(رايانه هاي اپل مكينتاش ) الف 

  )Intel(  و اينتلAMD و سازگار با آن با پردازنده هاي شركت IBMرايانه هاي شخصي ) ب

  كـاربري نيكس يك سيستم عامل چندبرنامگي وچند   يو.بود)Unix( يونيكس عامل   اولين سيستم عاملي كارآمدي كه عرضه شد سيستم       

ولي قالب دستوري پيچيده آن سبب شـد كـه اسـتقبال عمـومي از سـوي      .  در آزمايشگاه بل نوشته شده بودCو به زبان برنامه نويسي     بود

 سيستم عامل در ميـان  ني سبب شد اMS-DOS ملكار با سيستم عا سادگي نصب و .دي از اين سيستم عامل صورت نگيردكاربران مبت

   با سيستم عامل هاي امروزي، بسيار ساده و ارتباط كـاربر   سهي سيستم عامل در مقا    نيا. متداول شود   هاي شخصي  انهيبسياري از كاربران را   

  .مايكروسافت بود اين سيستم عامل اولين سيستم عامل شركت . بود)Command Line( سيستم عامل نيز به صورت خط دستور با

بعد از آن گـرايش عمـومي كـاربران بـراي اسـتفاده از              .  محسوب مي شد   MS-DOS، يكي از مهمترين مشكالت       رابط كاربر متني  

بعـد از آن  . را معرفـي كنـد     Windows  3.1سبب شد ، شركت مايكروسافت پوسته ي گرافيكي به نام    ) GUI(واسط گرافيكي كاربر    

قـرار      شـبكه راني مدة شبكه، مورد توجي و پيكربندجادي از اتي به دليل حما 2000و    NT   ندوزيو. عرضه شد    98  بعد  و 95هم ويندوز   

   .گرفتند

                           Windows 3.1 90دولتي (است ؟ .............. ............  يك(  

  هسته) 4رابط كاربر متني                      ) 3                  سيستم عامل     ) 2پوسته ي گرافيكي                        ) 1

  ، نداشته باشد   مشكليانهيدر صورتي كه را.  پردازد برنامه اي به بررسي قطعات سخت افزاري سيستم مي ، انهيرا   محض روشن شدنبه

كه اين كار به وسيله ي برنامـه اي بـه نـام    .  مي شود   ي اصلي بارگذار  ة سخت راه انداز به حافظ     سكي سيستم عامل از روي د      هاي پرونده

Loaderجام شود، رايانه راه اندازي خواهد شدوفقيت انماگر اين فرايند با .  انجام مي شود.  

عمل ذخيره  .ندي نام ذخيره مي شود ، پرونده گوكي موضوع مشخص كه با كيبه مجموعه اي از داده هاي مربوط به    :)File (پرونده

  . شودي پرونده انجام مكي  جانبي كامپيوتر تحت ةي داده ها روي حافظساز

عملياتي گفته مي شود كه بـراي معرفـي كـاربر    ناميده مي شود به مجموعه    Log on   كاربر و ورود به سيستم كهتي تشخيص هونديفرا

) User Name(ب كاربري شامل يك نـام كـاربر  هر حسا.  است7 و اولين گام در كار با سيستم عامل ويندوز به سيستم انجام مي شود

تعداد نام هاي كاربري نمـايش داده شـده در صـفحة ورود بـه تعـداد حـساب هـاي تعريـف شـده در               .است  ) Password(و گذرواژه   

  . بستگي دارد7ويندوز 

    ة كلمافتيدرشدن كادر  ظاهر  بدون7 ندوزيوه اي براي آن تعريف نشده باشد ، اگر فقط يك كاربر تعريف شده باشد و گذرواژ

   . استري، امكان پذ  كليككيعبور و تنها با 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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  ، پس از روشن  خود نصب و مورد استفاده قرار دهيد  در كامپيوتريگري عامل دي را در كنار سيستم ها7ندوزي كه ويدر صورت  : نكته 

شـما خواسـته مـي شـود بـا          شـده و از اني نماي صفحه ا چند سيستم عامل نصب شده،اي از دو    يكي يراه انداز    از  قبل كردن كامپيوتر و  

   .كنيد  انتخاببراي راه اندازي  جهت نما، سيستم عامل مورد نظر خود را يكليدها

، نوار   ميزكارة صفحينيپا  به صورت پيش فرض در بخش.  ندي گو)Desktop( حاً ميزكارال، اصط 7ندوزي اصلي محيط وةبه صفح

هر نشانه در واقع   . ناميده مي شوند)Icon( كه نشانه  كوچك وجود داردريروي ميز كار، تعدادي تصو. ارد وجود د)Taskbar( وظيفه

  .مسير كوتاه تري براي دسترسي به يك برنامة  اجرايي است

   7 ندوزي كار در محيط ويياصول ابتدا

  :ماوس

  كليـك كـردن  . نـد يو رهـا كـردن آن را گو     مـاوس  سمت چـپ ة بار فشار دادن دكمكيبه صورت پيش فرض،   : )click (ـ كليك 1 

   .مي شود   انجامندوزي شي در محيط وكي براي انتخاب الًمعمو

   بـراي الًدوباركليك معمـو . نديمتوالي را گو   سمت چپ ماوس به صورتةدوبار فشار دادن دكم   : )Double click (ـ دوبار كليك 2 

   .د انجام مي شوندوزيفعال كردن شي در محيط و

      بـراي فعـال كـردن    الً كـار معمـو  نيـ ا. نديگو   سمت راست ماوس راةفشار دادن و رها كردن دكم  : )Right click (ـ كليك راست 3  

   .مورد استفاده قرار مي گيرد   7 ندوزي منوهاي ميانبر در محيط واي هاي انتخابي نهيگز

  رها  نظر و دن شيء موردجابه جا كر ، ماوس   چپةمان نگه داشتن دكم شي و همزكيكليك روي   :)Drag (ـ كشيدن و انداختن 4 

   .نديگو   دكمه در موقعيت مقصد را كشيدن و انداختن كردن

  :صفحه كليد

   . مختلف داردي، كاربردها ها است كه در برنامه F  12تا  F  1شامل كليدهاي :  كليدهاي تابعي ـ1

  Home ،End  ،Delete  كليدهاي جهت نما   شده به كار مي رود و شاملپي هاي تا متنشيراي براي و: شييرايكليدهاي و ـ2 

،  Backspace  هستند. .. و.   

بـراي سـهولت ورود اعـداد در سـمت             Enter  و   اضـي ي و چهار عمـل اصـلي ر       9 شامل اعداد صفر تا      : كليدهاي ماشين حسابي   ـ3 

در صـورت خـاموش   . را فشار دهيد تا چراغ آن روشـن شـود     NumLock  كليد ناحيه،   ني براي فعال شدن ا     . صفحه كليد است    راست

   . عمل مي كنندكليدهاي جهت نما قسمت مانند نيا   كليدهاي  NumLock  بودن 

ـ 4   كليـدها اسـتفاده مـي شـوند و     ريسـا     به صـورت همزمـان بـا   الًكه معمو  Shift  و  Alt ، Ctrl    مانند يي كليدها:كليدهاي مبدل  

   .لكرد آن ها را تغيير مي دهندعم

  F  و    Alt به مفهوم فـشار همزمـان دو كليـد     Alt+F  به عنوان مثال . كليدهاست   بين نام كليدها به مفهوم فشار همزمان + مت  الع :   نكته 

  . كليد است در صفحه

    با آرگونوميييآشنا
. شيوه براي انجام كار فراهم شود  ني و سالم ترنيفرد به نحوي كه مطلوب ترآرگونومي به مفهوم تطبيق دادن ابزار و محيط كار با اندام  

   : توصيه مي شودري نكات زتي رعاانهيدر هنگام كار با را

   . چوب باشد ايستيك ال از جنس پدي ساكن، كف پوش اتاق باةستي الكترجاديـ به منظور جلوگيري از ا1 

  .  درجه بسازند90 ةپاها را طوري قرار دهيد كه با بدن زاوي ـ2
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  .چشم ها بايد با صفحه نمايش روي يك خط مستقيم باشند.  شودتي سانتي متر رعا70 تا 50 بين شي چشم تا صفحه نماـ فاصلة3 

   . شود سانتي متر تنظيم70   از زمين حدودانهيو ارتفاع ميز را) بسته به قد كاربر( سانتي متر 60 تا 40صندلي از زمين حدود   ـ ارتفاع كف4 
      ) 86دولتي (چند سانتي متر باشد تا از خستگي چشم جلوگيري شود؟ ) مانيتور(فاصله ي چشم كاربر تا صفحه ي نمايش                             

   70 تا 50) 4                          50 تا 40) 3                                   40 تا 20) 2                              30  تا 10) 1

   

  7شروع كار با ويندوز : فصل دوم 

  

  شروع كار با منوي

  .را باز كنيد شروع آن ، به سادگي منوي مي توانيد با فشار          با عالمتWindows در صورتي كه صفحه كليد داراي كليد: نكته

  .يكسان نيستجود در منوي شروع همة رايانه ها گزينه هاي مو.ت اسCtrl + Esc  دادن كليد هاي فشار شروعكردن منوي راه ديگر باز

  .مي توانيد گزينه ها و ليست برنامه هاي نصب شده در رايانه را مشاهده كنيد شروع در منوي All Programs    با استفاده از گزينة

  و پوشه) Drive( مفهوم درايو

  .گويند) نهرا(به هر يك از بخش هاي مستقل حافظة جانبي، يك درايو  

       سيستم عامل از آن انجام  درايوي را كه راه اندازي  .نيز مي گويند) Partition( ويندوز درايوهاي ديسك سخت را پارتيشن در 

  .گويند ) Bootable drive( درايو راه اندازمي شود، 

  )Folder ( و پوشه) File( پرونده  

  درايوهاي  براي مديريت سادة پرونده ها روي.ك نام روي حافظة جانبي ذخيره شده استست كه با يامجموعه اطالعاتي ) فايل(پرونده  

مي تواند حاوي زير پوشه  ، هر پوشه عالوه بر اينكه مي تواند حاوي تعدادي پرونده  باشد . استفاده مي شود پوشهاز  يك رايانه، 

)Subfolder( به پوشه ، فهرست . نيز باشد)Directory (تبي مي توانند روي ا پوشه ها با داشتن ساختار سلسله مر.ندنيز مي گوي

  .زي جز پوشه ها و پرونده ها نيستمحتويات درايوهاي ديسك سخت ، چي .درايوهاي حافظة جانبي به وجود آيند

  )88دولتي (براي مديريت فايل ها روي درايوها ، از كدام مورد استفاده مي شود ؟                            

  درايو راه انداز ) 4درايو مجازي                                   ) 3سيستم فايل                          ) 2پوشه                             ) 1

كپي مي شود  انهي راه انداز راوينصب كننده روي درا   ة برنامة و پرونده ، به وسيلرپوشهي ، تعدادي پوشه، زندوزيدر هنگام نصب و :  نكته

  .ندي گويسيستم   يكه به آن ها پرونده ها و پوشه ها

  Startبرخي از گزينه هاي پيش فرض منوي 

User  پوشه اتيمحتوپنجره اي كه   Desktop\User  دهدي م شي را نمايكاربر جار مربوط به.   
Documents  ،به هر نوع سند شخصي  Documentsشه محل پيش معموالً اين پو .شود  گفته مي

 .فرض ذخيره ي سند هاست

Default 

Programs    
   معموليكارها  انجامي از آن ها براندوزي وجود دارند كه وي پيش فرضيبرنامه ها

 . با اين گزينه مي توان اين برنامه ها را مشاهده كرد. كندياستفاده م

Control Panel ةپنجر   Control Panel  كند مي  باز7ندوزييكربندي ورا براي مشاهده و تغيير پ.  

   : آن ها عبارت اند ازني وجود دارد پركاربردترندوزيخروج از محيط و ي براي مختلفيراه ها

   .انهي و خاموش كردن مطمئن راندوزياتمام كار با و  : Shut down  ةنيگز  

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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   . به سرعت ادامه پيدا كندندوزيبا وكار    تا با روشن شدن مجدد،انهيحفظ وضعيت كاري را  : Hibernate    ةنيگز  

 نوار هر پنجره ، نوار نيتراالب. را فراهم مي آورد  انهي رااتي محتوتيري امكان مد)Windows Explorer( ندوزيكاوشگر و: نكته 

  .عنوان ناميده مي شود

  . را فشار دادAlt + F4براي بستن يك پنجره مي توان كليدهاي : نكته 

   روي اين دكمه، سبب تغيير اندازة پنجره به بزرگترين حالت ممكن و كليك مجدد سبب برگرداندن آن به كليك   :  دكمه ي  

  .گويند) Restore( كردن و بازگرداندن) Maximize( به اين دو دكمه در اين دو حالت به ترتيب  بيشينه. وضعيت قبل مي شود

و در  كرده به صورت همزمان اجرا    برنامه راني مي تواند چندعنيي.  است يا سيستم عامل چند برنامه كي 7 ندوزيسيستم عامل و: نكته 

  . اصلي نگهداري كندةحافظ

 از بين برنامه هاي در حال اجرا ، تنها يك پنجره ، پنجرة فعال .با اجراي هر برنامه ، نشانة مربوط به آن ، به نوار وظيفه اضافه مي شود 

  .عال در نوار ابزار تيره تر استرنگ نشانة پنجرة ف. محسوب مي شود 

  .باز ، پنجره مورد نظر را فعال كرد  مي توان از بين پنجره هاي    Alt + Tab  با چندين بار فشار كليدهاي   :نكته 

 صورت راست روي نوار وظيفه مي توان آن ها را به براي نظم دادن به پنجره هاي باز شده در محيط ويندوز مي توانيد با كليك   :نكته 

  .مرتب كرد )Horizontal ( و كاشي وار افقي  )Vertical (عمودي  كاشي وار  )Cascade ( آبشاري

  .آن پنجره نبايد در وضعيت بيشينه قرار داشته باشد )   Move(براي تغيير مكان پنجره :  نكته  

عمده اي بين پنجره ها و  تفاوت هاي .ز مي شودبا كليك روي گزينه ها و نشانه ها در ويندوز يك پنجره يا يك كادر محاوره اي با

  :وجود دارد كه عبارت اند از) Dialog Box(كادرهاي محاوره اي 

  براي انجام تنظيمات محيط هاي مختلف از  ـ پنجره ها معموال با اجراي يك برنامه ظاهر مي شوند ، حال آن كه كادرهاي محاوره اي 1 

  ـ در كادرهاي محاوره اي امكان تغيير اندازه ، كمينه و بيشينه كردن وجود ندارد و تنها  2 .مله تنظيمات ويندوز فعال مي شوندج

ـ كادر محاوره اي يك برنامة مستقل محسوب نمي شود بلكه بخـشي از يـك برنامـة اجرايـي     3.  آن ها را بست يا جا به جا كرد مي توان  

  . گويند )Task( وظيفه است كه به آن  

 )Check Box( ، كادر عالمت)Command Buttons( دكمه هاي فرمان:  مي تواند شامل كنترلهايي مانندكادرهاي محاورهاي،

  .باشد) Option Buttons(دكمه هاي انتخابي  و

  كاوشگر ويندوز ابزاري براي مشاهده و استفاده از محتويات درايوها و   ) : Windows Explorer(كاوشگر ويندوز   

  . كليك كنيدMy Computer براي باز شدن پنجره ي كاوشگر ويندوز روي .رايانه است  پوشه هاي

  : بخش هاي تشكيل دهنده پنجره كاوشگر ويندوز

  .  مسير جاري يا مسير فعال در ويندوز را نمايش مي دهد: نوار آدرس

   . استانهيبرد را پركاريبه بخش ها   عي سري دسترسي كاوشگر به چشم مي خورد و براة در سمت چپ پنجر:پانل جانبي 

  . انتخاب شده استتميمشخصات آ ت والعاارد و شامل اط وجود دندوزي كاوشگر وة پنجريني در پا:پانل مشخصات 

 ي مسير در بخش نوار نشاننيا  . مي دهد شي مسير ساختار درختي را نمااي پوشه كي اتي در هر لحظه ، تنها محتوندوزيكاوشگر و: نكته 

  . مسير فعال استايموقعيت مسير جاري   ة ، نوار آدرس تعيين كنندگريبه عبارت د . داده مي شودشينما

   و خاموش كردن رايانه7خروج از ويندوز   
  در صورتي كه قصد داريد رايانه را براي مدت طوالني .ناميده مي شود) Log off ( خروج از ويندوز فرايند پايان كار كاربر با رايانه 
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 شروع روي گزينه ي براي اين كار از منوي ).   Shut down يا Turn off( رايانه را خاموش كنيد  ترك كنيد ، بهتر است

Shut down ساير گزينه هاي قابل انتخاب اين كادر محاوره اي عبارتند از  . كليك كنيد:  

 بـدون خـاموش   ي كـار يب هـا حـسا    بستن حساب كاربري جاري و جا به جا شدن بيني برانهي گزنيا  : Switch user    ةگزين ـ1

   . استفاده مي شودانهيكردن را

 كماكان روشن باقي مي مانـد  انهيولي را    مي رسداني با حساب كاربري شما به پاندوزيكار و  log off   بعد از    : Log off  ةگزين ـ2 

   .شود  Log in   ي حساب كاركيتا دوباره با 

 عبور محافظـت شـده   ة كلمكيكاربري با   اگر حساب.  شودي مندوزي سبب خروج از محيط و نهي گز نيانتخاب ا   : Lock    ةگزين ـ3 

   .يميعبور خود را وارد نما  ةدكلمي ورود مجدد به محيط سيستم عامل بايباشد، برا

   .ود به صورت خودكار مي ش    و راه اندازي مجدد آنانهي سبب خاموش شدن رانهي گزنيانتخاب ا  : Restart   ةگزين ـ4 

   يني بـسيار پـا  انـه يمي شوند و مصرف برق را در صورت انتخاب اين گزينه تمام برنامه هاي در حال اجرا ، متوقف      :  Sleep     ةگزين -5

 بـراي كـاهش   نهي گزنيا.است  )Pause( در حالت توقف  DVD  پخش كننده  كيمانند قرار دادن ندوز،ي نوع خروج از ونيا. ديمي آ

بازگـشت بـه      .استفاده مـي كننـد ، بـسيار مفيـد اسـت     )  هاي كيفي و قابل حملانهيمانند را(از باتري هاي شارژي      كه ييا ه انهيمصرف را 

   .محيط سيستم عامل در عرض چند ثانيه انجام خواهد شد

ـ 6   ، افتهي وضعيت خاتمه ه،انيمجدد را  با روشن كردن.  حفظ مي شود انهي انتخاب ، وضعيت كاري رانيبا ا  : Hibernate    ةگزين  

   .ادامه پيدا مي كند 

در .  شـود ي مـصرف بـرق مـ   نيباعـث مـصرف كمتـر       قابل حمل ارائه شده بود وي ها انهي را يدر ابتدا برا     Hibernate وضعيت :  نكته 

        ينگهـدار    انـه ي سـخت را   سكيـ  د ي موقـت رو   ي بـه صـورت پرونـده هـا        ي اصـل  ة حافظ اتياز محتو     نسخه كي  Hibernate  وضعيت  

  .كند ي نمجادي مجدد ايانداز  در راهي برق مشكلانيلذا قطع جر. شود يم

كدام وضعيت ، محتويات فعلي حافظه ي اصلي كامپيوتر ، روي مكاني موقت بر روي ديـسك سـخت ذخيـره و                  در                      

                    )90دولتي (بعد كامپيوتر خاموش مي شود؟ 

1(                               Reset    2 (Hibernate                                            3 ( Stand By                               4 (Shut Down  

  

  مديريت پرونده ها و پوشه ها  :  فصل سوم

  

حل نگهداري محل نگهداري سند ها پرونده هاي صوتي  كه مMusic و Ducuments ، Picturesپوشه هاي متداول ويندوز مانند 

  . مي باشندLibraries، تصويري و ويدويي هستند زير پوشة 

  : كه عبارتند از . است كرده ارايه ، ها پوشه محتويات مشاهدة براي مختلف )view (نماي هشت ، 7ويندوز كاوشگر ةبرنام

  شرح  نما

Extra large 

icons     
                         نمـا بـراي   ايـن  .گ  بـراي هـر پرونـده يـا پوشـه نمـايش داده مـي شـود                  نـشانة بـسيار بـزر      يك

   .مناسب است ، تعداد كمي پرونده گرافيكي هستند هايي كه دارايپوشه

Large icons     گرافيكي هاي پرونده براي. شود مي داده نمايش پوشه يا پرونده هر براي بزرگ نشانة يك ،                 

   .است تصوير از كوچك نسخة يك نما اين 

 سؤال كنكور
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Medium icons   شود مي داده نمايش ، متوسط اندازة با اي نشانه ، پوشه يا پرونده هر براي.                          

Small icons  شود مي داده نمايش ستوني چند و كوچك اندازة با اي نشانه ، پوشه يا پرونده هر براي.                               

 

 

 

List  
  

    عاتاطال گونه هيچ بدون را جاري مسير در موجود هاي پوشه و ها پرونده از ليستي نما اين

       چند صورت به ، است پرونده نوع معرف كه كوچك نشانة يك و پرونده نام جز به اضافي 

    پوشه يا پرونده ياديز تعداد حاوي كه هايي پوشه رايب نما اين . دهد مي نمايش ستوني 

   .باشد مي مناسب ، است   

 

Details  
    نمايش را ها آن مشخصات همراه به ها پوشه و ها پرونده از ستوني يك ليستي نما اين

   . دهد مي 

Tiles  مشابه نما اين   List  ذكر را آن اندازة و پرونده نوع ، پرونده نام كه تفاوت اين با .است           

  .كند يم 

 

Content 
ــن ــا اي ــز نم ــد ني ــاي مانن ــاتالاط  Details    نم ــاملي ع ــع ك ــه راج ــده ب ــار رد پرون ــا اختي ــرار م  ق

   .شوند مي نمايان چندستوني صورت به عاتالاط اين كه تفاوت اين با  .دهد مي 

  .شوند انجام مختلفي هاي شيوه به توانند مي ويندوز در انجام قابل عمليات از بسياري  :نكته 

 را  آن RUN  دستور باتوانيد مي باشيد،   داشته عالاط دقيق طور به ها پوشه در آن قرارگيري مسير و اجرايي برنامة نام از كه صورتي در  

   .شود مي  داده مايش نRUN ازكادر محاوره اي Browse دركادر يجرايا هاي پرونده فقطتوجه كنيدكه  .كنيد اجرا 

  )فايل(  پروندهةريايجاد و ذخ

حافظة در ايجاد درهنگـام  الًمعمو ها پرونده.شوند مي نگهداري  پرونده نام به منطقي هاي بسته صورت به جانبي حافظة روي عاتالاط 

 )عامـل  ستمسي ازجمله(ها برنامه ةهم.شوند ميكه پايدار است ذخيره      جانبي حافظة ،رويشدن ذخيره  درهنگام دارند جاي اصلي 

 هميـشه   ، ها پرونده و ها داده ، گفت توان مي ).يبارگذار( گيرند مي قرار اصلي حافظة در و شده خوانده  نبيجا  ةحافظ از  اجرا براي 

 و   پرونـده  نـام  بـين .اسـت  )ياختيـار ( پسوند يك و )ياجبار(   نام يك داراي پرونده هر .هستند تبادل در جانبي حافظة و  اصلي حافظة بين 

   . )Mydata.dat(مانند  گيرد مي قرار نقطه  يك آن پسوند

 )فايل(  انواع پرونده 

      پسوند داراي اجرايي هاي پرونده .شوند مي   تقسيم اجرايي غير و )Executable File( اجرايي هاي پرونده دسته دو به ها پرونده 

  exe  يا   com  ري و فيلم مي باشندپرونده هاي غير اجرايي مي توانند شامل داده هاي متني ، صوتي ، تصوي .هستند. 

  )87دولتي (تقسيم مي كنند؟ ....................... به طور كلي فايل ها را به دو دسته ي                       

  اجرايي و غير اجرايي) 4         متني و غيراجرايي    ) 3متني و تصويري               ) 2اجرايي و متني             ) 1

       .استفاده كنيد...متن و  ، تصوير كردن ذخيره براي   Ctrl+S ميانبر كليد از مي توانيد 

 پرونده  نوع ، پرونده نام يدبا كادر اين در .شود مي نمايان  )   Save As ( ذخيره اي كادرمحاوره تصوير، كردن ذخيره بار اولين در 

   .كنيم  مشخص را پرونده ذخيره پوشة مسير و 

  . ذخيره شوندbmp ، jpg ، gif ، pngيكي مي توانند با قالبهاي متفاوتي مانند  پرونده هاي گراف

   يا واژه پرداز  براي ايجاد و ويرايش اين پرونده ها از برنامه هايي خاص به نام ويراستارمتن.پرونده هاي متني اغلب شامل نويسه ها هستند

)Word Editor (راستار متن به نام  همراه خود يك وي7ويندوز . استفاده مي شودNotePad و واژه پرداز WordPad را عرضه   
  .كرده است

  كنكورسؤال
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  )   Clipboard( موقت ةحافظ 
ــه موقــت حافظــة يــك داراي وينــدوز  ــام ب ــوان مــي  آن از كــه اســت  Clipboard   ن ــراي ت ــا كــردن كپــي ب ــه يــك انتقــال   ي ــا مــتن از ناحي  ي

  انتخـاب  يبـرا  .كـرد  انتخـاب  را انتقـال  يـا  كپـي  بـراي  نظـر  مـورد  ناحيـه  بايـد  ابتـدا  كـار  ايـن  انجـام  يبـرا  .كـرد  اسـتفاده  ديگر مكان به تصوير 

 از  اسـتفاده  بـا   Shift  ، دكمـة  داشـتن  نگـه  پـايين  ضـمن  و دهيـد  قـرار  مـتن  از ناحيـه  يـك  در را نمـا  مكـان  متالعد تواني مي متن از ناحيه يك

 يـا (  Copy  ةگزينـ    ي رو  ابـزار  نـوار  از توانيـد  مـي   شـده  انتخـاب  مـتن  انتقـال  يابر .كنيد انتخاب را نظر مورد متن اصلي جهت چهار هاي كليد

 كليــد(   Paste    گزينــة روي ابــزار نــوار از و كــرده جــا بــه جــا مقــصد مكــان  بــه را نمــا مكــان حــال.كنيــد كليــك )Ctrl+C   ميــانبر كليــد

 عمليــات  بــه  .شــود مــي يكپــ مقــصد مكــان  بــه موقــت ةحافظــ در موجــود ناحيــة كــه كنيــد مــي مــشاهده .كنيــد كليــك)Ctrl+V ميــانبر 

 كپـي  مـشابه   نيـز  انتقـال  عمـل  .گوينـد   Copy-Paste   ديگـر  يمكان   در آن از برداري نسخه و موقت حافظة به تصوير يا متن يك كردن كپي

 عمليـات  بـه    .شـود  مـي  اسـتفاده    Ctrl+V   يـا  Paste   سـپس  و   Ctrl+X  ميـانبر  كليـد  يـا  Cut   گزينـة  از كـه  تفـاوت  ايـن  بـا  است برداري 

    .گويند  Cut-Paste   ديگر مكاني در آن آوردن سپسو   موقت حافظة به تصوير يا متن يك انتقال 

 نيـز  جداگانـه  هـاي  پنجـره  و هـا  برنامـه  بـين    هـا   پرونـده  محتـواي  جابجـايي  يـا  كـردن  كپـي  بـراي  حتي ويندوز Clipboard  موقت حافظة از 

 و در كـادر نمايـشي انتقـال پرونـده هـا             …Copyingعبـارت   ) نـسخه بـرداري   ( در كـادر نمايـشي كپـي كـردن            .كـرد  تفادهاسـ  توان مي 

moving…در عنوان كادر ذكر مي شود .  

   ارتباط نشانه با پرونده ها
 نوع ويندوز دره بستگي دارد در ويندوز  شكل نشانه هايي كه در كنار پرونده ها قرار مي گيرد به نوع اطالعات ذخيره شده در پروند  

 آورند مي وجود به را پرونده كه هايي برنامه وسيلة به آن ذخيرة هنگام در پرونده پسوند  . شود مي مشخص ها آن پسوند با ها پرونده 

  .شود مي  تعيين ،

  )88دولتي (نوع فايل را با كدام يك از موارد زير مشخص مي كنند؟                            

 پسوند) 4آيكن                                  ) 3قالب                                      ) 2نام                                  ) 1

  .  استCOM وEXE           نشانه ي پروند ه هاي اجرايي با پسوند 

   اجراييريبازكردن پرونده هاي غ

 منوي  از و كرده راست كليك پرونده   روي است ،كافي شود باز ويندوز فرض پيش برنامة با نظر مورد پروندة نخواهيد كه صورتي  در 

 بـه   قـادر   كه هايي برنامه شامل  هايي گزينه و شده باز منويي زير ، گزينه اين انتخاب  با . كنيد انتخاب را  Open with   گزينة حاصل 

 ايـن  از  Choose default program   گزينـة  انتخـاب  بـا  ايـن  بـر  وهالعـ  . شـود  مي داده ايشنم هستند؛ نظر مورد    پروندة بازكردن 

 بـراي   نظـر  مـورد  برنامـة  ، ها آن بين از توان مي كه آيد مي در نمايش به كامپيوتر در شده نصب هاي برنامه از  كاملي  ليست  منو، زير 

 Always use the selected program to openعبـارت  كادركنـار  هكـ  ورتيصـ در .كرد تعيين را  انتخابي  پروندة  كردن باز 

this kind of file    دكمة روي و دار متالع را   OK  كه اي برنامه   انتخابي،با پروندة نوع از هاي پرونده همة كنيد،هميشه كليك   

   .شوند  باز اي برنامه چه با هايي پرونده نوع چه هكسپرد  خاطرخواهد به ويندوز ديگر عبارت به.شد خواهد ايد،باز كرده تعيين ليست در

ليست كاملي از برنامه هاي نصب شده به ) Open with(اگر بخواهيم براي باز كردن فايل غير اجرايي ،                            

  )90دولتي  ( نمايش درآيد كدام گزينه از اين زير منو انتخاب مي شود؟

1 (Choose Program                  2 (Browse                   3 (Select Program                          4 (Open 

    مشخصات پرونده ، پوشه و درايوةمشاهد 
  . را انتخاب كنيد properties  گزينة  و كرده راست   كليكروي پرونده ي  ها پرونده مشخصات  مشاهدة براي 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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  : از اند عبارت ، دهد مي قرار ما اختيار در مشخصات كادر كه عاتيالاط 

 هذخير مسير ـOpens with  (   4(نام برنامة بازكنندة پيش فرض  ـ3   )  Type of file( پرونده نوع ـ2 )   File name( پرونده نام  ـ 1

 ديسك روي پرونده اندازة  ـSize( 6 (  يا مگابايتكيلوبايت،بايت برحسب پرونده  اندازة  ـ5    )Location  ( )پوشه( پرونده شدن 

   ساعت و تاريخ ـ Created(   8 ( پرونده ايجاد ساعت و تاريخ ـ7   )  Size on disk (   يا مگابايتكيلوبايت، بايت برحسب 

   )  Attributes( پرونده  هاي صفت - 10  )  Accessed( پرونده به مراجعه آخرين ساعت و تاريخ ـ9   )  Modified( پرونده تغيير 

   پروندهيصفت ها 

  : از اند عبارت صفات اين 

   خواندني فقط صفت كه   اين مگر ( ندارد وجود ها آن محتويات تغيير  امكان كه هايي پرونده   ) :Read-only ( فقط خواندني 

  ).شود  برداشته  ها آن

   .نيستند مشاهده    قابل ، ويندوز كاوشگر فرض پيش تنظيمات با و هستند مخفي كه هايي پرونده  :  )Hidden  (پنهان 

  )87دولتي (كدام گزينه صفات فايل را بيان مي كنند ؟                             

   سيستمي– آرشيو – پنهان –فقط خواندني ) 2 سيستمي                                  – اندازه پنهان –فقط خواندني ) 1

   سيستمي– اندازه – پنهان –تاريخ ) 4 مسير                                                  – اندازه – تاريخ –نوع ) 3

  . صفت هاي آرشيو و سيستمي هم در اين قسمت آمده بود90در كتاب سيستم عامل سال   :2گزينه : پاسخ 
  )88دولتي (ته باشد كدام صفت را بايد انتخاب كرد ؟ براي اينكه امكان تغيير محتويات فايل وجود نداش                             

  فقط خواندني) 4سيستمي                              ) 3                       آرشيو              ) 2                                     پنهان       ) 1

  .سؤال است دو  هم مشابه اين 92 كنكور 157سؤال : توجه                           :4گزينه : پاسخ 

  :  دو مشخصه فقط  شبيه به مشخصات پرونده هاست دهد مي قرار ما اختيار درپوشه ها  مشخصات كادر كه عاتيالاط

 Sub (هاي پوشه زير و ها پرونده تعداد كنندة مشخص :  )  Contains  ( محتويات - 2) Type( نوع موجوديت  -1

folder( در كادر مشخصات پوشه وجود دارد و .است   نآ در موجود Modified وجود ندارد. 

  .است خواندني فقط و پنهان صورت به فقط پوشه هاي صفت  : نكته 

  : شوند مي تقسيم نوع   چند به ، متداول شخصي كامپيوترهاي در جانبي ةافظح  درايوهاي: مشخصات درايوها

  . است مگابايت 44/1 نرم   هاي ديسك ظرفيت و بودهA   : درايو اين نام معمول طور به : ) F.D.D( ديسك نرم  ـ1 

         و متنوع بسيار ها آن ظرفيت   و است ... و  :C ، D:،  E   : عموماً درايو اين هاي بخش نام  : )H.D.D  ( ديسك هاي سختـ 2 

  . دارد سخت ديسك پيكربندي به بستگي 

 . است  سخت  ديسك  درايو  از  بعد   انگليسي اسامي از حرف آخرين ، ها آن به مربوط درايو نام :  DVDو  CDلوح فشردهـ 3 

  . است گيگابايت  17 تا 7/4بين  متداول  DVD   ظرفيت و مگابايت 700 حدود يمعمول CD    فشردة لوح ظرفيت 

  )Flash Memory (  فلشةـ حافظ4 

  . گويند نيز )Portable(  حمل قابل جانبي فظةحا ، فلش حافظة و فشرده لوح ، نرم ديسك به

   : از اند عبارت درايو هر مشخصات   
  .است   كامپيوتر در شده نصب ديسك مفهوم به  Local Disk كه  : ) Type  (  درايونوع ـ3  درايوبرچسب ـ2  درايونام ـ1

  . باشد  NTFS    يا  FAT32   تواند يم كه درايو پرونده سيستم نوع   :)File system ( پرونده سيستم نوع ـ4 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور



 

   10       .زنمي باشدارائه دهنده شرعاً و قانوناً مجافروش يا ارائه آن در ساير سايت ها براي استفاده كننده و رنه كپي برداري ، هر گكليه حقوق محفوظ بوده و          

 www.compfani.blogfa.com        تهيه شده در                                                   1سيستم عامل  كنكور كتاب

  )Free space  ( روي درايو آزاد فضاي  ـ6  ) Used space  (از درايو شده استفاده فضاي  ـ5 

    )Capacity (  درايو  ظرفيت  كل ـ7 

 عــاتالاط و هــا پرونــده از درايــو ســطح  ســازي پــاك بــراي كــه دارد وجــود مشخــصات كــادر در  Disk Cleanup    عنــوان بــا اي دكمــه

 اسـتفاده  حتـي  و هـا  برنامـه  نـصب  يـا  كـار  هنگـام  كـه  هـستند  هـايي  پرونـده    الًمعمـو  ضـروري  غيـر  هـاي  پرونـده  . رود مي كار به ضروري غير 

 .شوند سازي پاك بايد كنند، مي اشغال فضا   و آيند مي وجود به اينترنت از 

  : از اند  عبارت اي محاوره كادر پايين در كه ديگري مشخصة دو  

  سطح در موجود هاي پرونده  كنيد، دار متالع را گزينه اين كه صورتي در :  Compress drive to save disk space  ـ  1 

   ديسك درايوهاي  مورد در فقط( شد خواهند نگهداري فشرده   صورت به ، سازي ذخيره فضاي در جويي صرفه  منظور به ، درايو  

 .   )NTFS   سخت 

 كردن دار متالع  با  : Allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties   ـ2 

 بـراي  را درايو سطح هاي پرونده تا داشت خواهد  اجازه ، ستها پرونده سريع جستجوي مسئول كه عامل سيستم از بخشي ، گزينه اين 

 قـرار   جستجو مورد بسيار كه درايوهايي براي گزينه اين كردن دار متالع . كند گذاري صشاخ  ، ها آن يافتن و سريع دسترسي

   .است مناسب گيرند، مي

  )89دولتي (شاخص گذاري پرونده هاي يك درايو به چه منظوري انجام مي شود؟                            

  استفاده ي بهينه از فضاي ديسك) 4ي سريع       دسترس) 3حذف فضاهاي زياد روي ديسك     ) 2فشرده سازي     ) 1

  . يك پوشه است نيزخود  Desktop  مي توان پوشه ها را روي دسك تاپ ايجاد كرد زيرا:نكته 

  : كنيد استفاده زير هاي نويسه از توانيد نمي ها پوشه و ها پرونده نام انتخاب در   : نكته   

(Backslash) \ , (Forwardslash)  /  ، : )تر بزرگ عالمت( < ، ) وتيشنك ( “، ) سوال عالمت (؟  ، )ستاره (* )دو نقطه( ،   

  )كروشه باز و بسته[ ] (و ) آكوالد باز و بسته({}    ، )تر كوچك عالمت (> 

  . نويسه باشد260 پرونده و پوشه مي تواند تا نام: نكته 

  . مي شود استفادهF2براي تغيير نام پرونده يا پوشه از كليد : نكته 

  ESC كــافي اســت كليــد، را لغــو كنيــد گــذاري نــام   صــورتي  كــه هنگــام تغييرنــام يــك پوشــه ياپرونــده ، تــصميم گرفتيــد در :  نكتــه

   . فشار دهيد را

  انتخاب پرونده ها و پوشه ها 

داشته و روي آخرين پرونده ي  را پايين نگه Shiftسپس كليد  روي اولين پرونده كليك كنيد، ،جاوربراي انتخاب پرونده هاي م) الف

  . گروه نيز كليك كنيد

   را پايين نگه داشته و Ctrlبراي انتخاب يك گروه از پرونده ها و پوشه هاي غير همجوار ، اولين مورد را انتخاب كنيد سپس كليد ) ب

  . روي موارد ديگر كليك كنيد

  .فهرست جاري كاوشگر ويندوز انتخاب مي شوند ، تمام پرونده ها و پوشه هاي موجود در Ctrl+Aبا كليد ميانبر 

 را پايين نگه داشته و روي Ctrlبراي از انتخاب خارج كردن يك عنصر دلخواه از گروه پرونده ها و پوشه هاي انتخاب شده ، كليد 

  .پرونده يا پوشه ي مورد نظر كليك كنيد

   به صورت پشت سر همن استفاده از ماوس ، پرونده ها و پوشه هاي رامي توان ، بدو   Shift و با استفاده از كليدهاي جهت نما  : نكته

   Space   استفاده از كليد    توان باي مي چهار جهت اصليو با حركت كليدها  Ctrl  با پايين نگه داشتن كليد   همچنين.  انتخاب كرد

 سؤال كنكور
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   .م مورد نظر را به صورت پراكنده انتخاب كردالاق 

  .استفاده مي شود) Ctrl + V (Pasteو  ) Copy) Ctrl + C و پوشه ها از گزينه هاي براي كپي كردن پرونده ها

به همين دليل ، ممكن . بي مفهوم است   Paste  عمل   )  Cutيا  (   Copy قبل از انجام عمليات انتخاب و. به خاطر داشته باشيد  : نكته

در تغيير مكان يا انتقال ، موقعيت قرارگيري پرونده يا پوشه   .ل مشاهده كنيد به صورت غير فعا  را  paste   ةاست در اغلب موارد ، گزين

  .كند و نسخة جديدي ايجاد نمي شودتغيير مي 

به همين دليل ممكن است در اغلب موارد ، .  بي مفهوم است Pasteعمل ) Cutيا  (Copyقبل از انجام عمليات انتخاب و : نكته 

 .ده كنيدعال مشاه را به صورت غير فPasteگزينه 

  حذف و بازيابي پرونده ها و پوشه هاي حذف شده

  مزيت اين . فرستاده مي شوند ) Recycle Bin(پرونده ها و پوشه هايي كه حذف مي كنيم ، به صورت پيش فرض به سطل بازيافت 

 موجـود در سـطل بازيافـت ،    ةحـذف شـد  پرونده هاي . اين است كه در صورت نياز و انصراف مي توان آنها را دوباره بازيابي كرد            كار

  .سطح ديسك باقي مي مانند كماكان در

    به سـطل  و كند مي آن ها را به صورت كامل حذف ـ حذف پرونده ها و پوشه ها از روي ديسك هاي قابل حمل يا ديسك نرم ،       1: نكته

  .بازيافت نيستند   بازيافت ارسال نمي كند ، لذا قابل

كليـدهاي   خواستيد آن ها را بازيابي كنيد ، كـافي اسـت     له بعد از حذف پرونده ها و پوشه ها منصرف شديد و           فاصالـ در صورتي كه ب    2 

  .را فشار دهيد   Ctrl+Z  ميانبر 

كافي است آن هـا را انتخـاب        ) به سطل بازيافت    بدون ارسال (در صورتي كه بخواهيد پرونده يا پوشه هايي را به طور كامل حذف كنيد               

   .به طور همزمان فشار دهيد  را از صفحه كليد ،   Del + Shift  ليدهاي كرده و ك

نكرده يا سطل بازيافت پر نـشده اسـت ،        موجود در سطل بازيافت تا زماني كه كاربر آن ها را حذف            ةپرونده ها و پوشه هاي حذف شد      

 بـه طـور كامـل حـذف مـي كنـد         و پوشه هاي قديمي راويندوز پرونده ها  هنگامي كه سطل بازيافت پر شود ، .درون آن باقي مي مانند      

اي  افزارهـاي ويـژه   با نـرم   آن ها رات را حذف كند ، ممكن است بتوانيداگر ويندوز پرونده يا پوشه درون سطل بازياف       ،) دور مي ريزد  (

   . ندارد اين كار وجودآميز جام موفقيت اما هيچ تضميني براي ان)گويند  Restore  يا  Undelete   حاً البه اين عمل اصط (.باز گردانيد

وينـدوز كـادر     در ايـن صـورت  . كليـك كنيـد     Empty Recycle Bin   ياست گزينه   ، كافي براي حذف محتويات سطل بازيافت

ويات سـطل  را انتخاب كنيد تا محت Yes   ةدكم . را براي اطمينان از انجام كار نشان مي دهد Multiple Item   deleteدريافت تأييد 

   .بازيافت حذف شوند 

 در صورتي كه بخواهيم . را انتخاب مي كنيمRestore all itemsمحتويات سطل بازيافت ، كافي است گزينه ي كل براي بازيافت 

 را انتخاب مي كنيم با كليك راست و Restore گزينه ي Fileتعداد دلخواهي از پرونده ها و پوشه ها را بازيابي كنيم از منوي 

بازيافت يك فايل باعث مي شود كه آن فايل به مسير اوليه ي خود .  هم مي توان اين كار را انجام دادRestoreانتخاي گزينه ي 

  .برگردانده شود

  . استفاده مي شودAlt + Shiftبراي تغيير زبان صفحه كليد از كليدهاي 

  بازيافت سطل تنظيمات

   General   ةدر زبان. انتخاب نماييد   را  Properties   ة آن كليك راست كنيد و گزينةانبراي تغيير تنظيمات سطل بازيافت ، روي نش 

   نگهداريي از فضاي هر درايو را براده درصد  كمتر از به طور پيش فرض سطل بازيافت بازيافت وجود دارد  تنظيمات عمومي سطل

 .عناصر حذف شده اختصاص مي دهد



 

   12       .زنمي باشدارائه دهنده شرعاً و قانوناً مجافروش يا ارائه آن در ساير سايت ها براي استفاده كننده و رنه كپي برداري ، هر گكليه حقوق محفوظ بوده و          

 www.compfani.blogfa.com        تهيه شده در                                                   1سيستم عامل  كنكور كتاب

  :  نيز وجود دارنددر اين كادر گزينه هاي ديگري
 : Display delete confirmation dialog 

  .شد خواهد ظاهر حذف تأييد اي محاوره كادر ،  عناصرحذف  از قبل ، گزينه اين بودن دار عالمت با

   7ويندوز  كاوشگر مشاهدة تنظيمات

ايش مي دهد در اين كادر محاوره اي  نمFolder Optionsكاوشگر ويندوز، محتويات پرونده ها و پوشه ها را بر اساس تنظيمات 

   : قابل انجام استتنظيمات زير 

   :Generalگزينه ي هاي زبانه ي 

Open each folder in the same window :      با انتخاب اين گزينه با دو بار كليك كـردن روي پوشـه ي موجـود در پنجـره ي

  .اده مي شودمحتويات پوشه در همان پنجره ي قبلي نمايش د ، كاوشگر ويندوز

Open each folder in its own window  :    كاوشـگر  با انتخاب اين گزينه در صورت دوبار كليك روي پوشـه ي موجـود در

  .، پنجره اي جديد براي نمايش محتويات آن باز مي شودويندوز 

 )  Single-click to open an item (point to select :   يك   شود كه بتوان تنها بايم  مت دار كردن اين گزينه سببالع   

 در اين حالت اگر اشاره گر ماوس روي يك پوشه يا پرونده برود منجـر        . موجود در كاوشگر ويندوز را باز كرد       ةروندكليك، پوشه يا پ   

  .به انتخاب آن مي شود

 )  Double-click to open an item (single-click to select  : شـود كـه بـاز شـدن     يسـبب مـ    مت دار كردن اين گزينهالع 

   . انتخاب آن استفاده كردي برايبتوان از كليك معمول  آن امكان پذير باشد وي يا پرونده، تنها با دوبار كليك رو يك پوشه

   : Show all folders چپ كاوشگر ويندوز نمايان شود   كاربر در پانل سمتي شخصي شود پوشه هاياين گزينه سبب م.   

   : Automatically expand to current folder آن بـه صـورت   يپوشه، زيرپوشـه هـا     شود با انتخاب يكياين گزينه سبب م 

  خودكار به صورت بسط يافته نمايان شود

  . سبب مي شود كه كليه ي گزينه ها به حالت پيش فرض خود برگرددRestore Defaultsكليك روي دكمه 

   :Viewگزينه هاي زبانه ي 

Apply to All Folder :      با كليك روي اين دكمه ، تغييرات خاصي كه براي شيوه ي نمايش يك پوشه انجـام داده ايـم بـراي كليـه

  .پوش ها اعمال مي شود

Reset Folders:  با كليك روي اين دكمه ، كليه تنظيمات قبلي در شيوه ي نمايش پوشه ها ناديده گرفته مي شود .  

  :ز را تغيير داد ، گزينه هاي اين قسمت  عبارتند از ان شيوة نمايش شي هاي كاوشگر ويندو مي تو Advanced Settingsدر قسمت 

Always show menus  : وينـدوز   كاوشـگر  سيك در محـيط الك  نوار ابزار به شكليالانتخاب اين گزينه سبب نمايش نوار منو با 

   . استينوار منو به صورت پيش فرض مخف.  شوديم

  :Display file icon on thumbnails شود يآن م كنارنشانه به همراه شمايل مربوطه در   سبب نمايش يكمت داركردن اينالع.  

    in the title barfull pathDisplay the   :در نوار عنوان  ي جارة پوشمسير كامل  مت دار بودن اين گزينه سبب ظاهر شدنالع 

   . شودي كاوشگر ويندوز مةپنجر

كه گوياي محتويات پرونده است نشان ) thumbnails( كاوشگر ويندوز ، در كنار هر پرونده يك شمايل كوچك در محيط: نكته 

  .داده مي شود

    drives in the computer folderemptyHide  : در كادري خالينمايش درايوها  مت دار بودن اين گزينه سبب عدمالع    
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   . شوديكاوشگر ويندوز م محتويات

     : Hide   extentions for know file types   را ويندوز بخش پـسوند نـام پرونـده هـا      مت دار كردن اين گزينه، كاوشگرالبا ع   

  .كند ي م مخفيدر كاوشگر خود

 )  Recommended (operating systemsHide protected  : يويندوز پرونده هامت دار باشد،الع   كه اين گزينهيدر صورت 

 .  كندي مي شود، مخفياستفاده م  رايانهي راه اندازي را كه براسيستم عامل ةمحافظت شد

   : Launch folder windows in a separate process ة كنـد كـه هـر پوشـ    يم مـ الويندوز اعـ   مت دار بودن اين گزينه بهالع 

 بيـشتر   ةاما پيامد آن اسـتفاد    .  شود ي سيستم عامل م   يسبب افزايش پايدار    اين كار .  كند ي جداگانه از حافظه نگهدار    يبازشده را در بخش   

   .ند شود ُكيدليل ممكن است سيستم كم   به همين. از حافظه است

   : Restore previus folder windows at log on ورود بـه سيـستم       به محضخواهيد ي كه ميدر صورت) lon on (   آخـرين 

   .دار كنيد متالا ع مشاهده شده بازيافت گردد، اين گزينه رةپوش

   را در مورديعات مختصرال شود و اطي باز مي يك پوشه ببريد و نگه داريد، كادر كوچكيرو   كه اشاره گر ماوس رايهنگام: نكته 

  .گويند  Tip  به اين كادر .  دهنديپوشه نشان م 

Show drive letters  : درايوهـا ي شـود نـام حرفـ   يمت دار كردن اين گزينه سبب مالع    )  D:،: C (،       نيـز در كنـار برچـسب آن هـا

   .نمايش داده شود

   :Show pop-up description for folder and desktop items نگه داشتن ، با مت دار باشدالع   كه اين گزينهيهنگام   

 ءي مربـوط بـه پوشـه ياشـ    يحات شود و در آن توضي    ي باز م  يكوچك    موجود در ميزكار؛ كادر    ي ها ي پوشه ها و ش    ي اشاره گر ماوس رو   

   . شوديمورد نظر ظاهر م

     preview paneShow preview handlers in   :شودمي پانل پيش نمايش پرونده در   نمايش سببمت دار بودن اين گزينهالع.   

   : Select the typed item in the view   وينـدوز   محـيط كاوشـگر   كـه در  يهنگام  ،  شودي اين گزينه سبب م مت دار بودنالع 

   . را نمايش دهدي تطبيقي، محتوا عبارت نوشته شده  ، كاوشگر ويندوز متناسب با  كنيدي را تايپ ميعبارت

    Search  زبانة هاي هگزين 
كاربر   ر اختيار انجام آن كار را د   يزم برا ال ي ها ي ويزارد در ويندوز مديريت انجام عمليات را بر عهده گرفته و راهنماي            ي كادرها : نكته  

   . دهنديقرار م

   :Find partial matched نزديـك تـرين    نويـسه در كـادر جـستجو،       شود در هنگام تايپ هـر يمت دار بودن اين گزينه سبب مالع

   . شوديتايپ عبارت جستجو موكول نم    به اين ترتيب نمايش نتايج به پايان. نتيجه ها نمايان شوند

   :Use natural language search  بـه ايـن ترتيـب     .  هوشمندانه تر خواهد كرديكم مت دار بودن اين گزينه عمل جستجو راال ع

   . نيستيميبه رعايت كامل قواعد نوشتار  ي يك عبارت يا جمله لزوميكه در هنگام جستجو

   :Include system directories   نـشده،  ي شاخص گذاري مكان هايجستجو  شود در هنگاميمت دار بودن اين گزينه سبب مالع 

                    . هم مورد جستجو قرار گيردي سيستميپوشه ها

)  ... , compressed files(ZIP, CAB        : Includeي مكـان هـا  ي شود در هنگام جـستجو يم  مت دار بودن اين گزينه سببال ع  

   .تجو قرار گيردمورد جس   فشرده نيزي نشده، محتويات پرونده هايشاخص گذار
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 سازماندهي محيط كار   :  فصل چهارم

 

  آماده سازي درايوها

 بهتـر  مـديريت  منظـور  بـه .براي اينكه ديسك سخت رايانه قابل استفاده باشد قبل از هر چيز بايد قالب بندي شود            :قالب بندي منطقي   

 7 وينـدوز  در پارتيـشن  هـر  .كننـد  مي بندي تقسيم  تيشنپار نام به تري كوچك نواحي به را ها آن  ، سخت هاي ديسك روي عاتالاط 

 قالـب   را درايـو   هـر  بايـد    ، شـد  بنـدي  تقسيم  پارتيشن  چند به  سخت ديسك كه اين از بعد . شود مي شناخته درايو يك صورت   به

         پرونـده  سيـستم   يجـاد ا باعـث  ، درايـو   هـر  منطقي بندي قالب . باشد ذخيره قابل  آن روي عاتالاط تا كنيد منطقي  بندي 

(file system)   اســت درايــو بــرروي عــاتالاط ســازماندهي و نگهــداري بــراي سيــستمي ،پرونــده سيــستم .شــود مــي آن روي.  

                             :ماننـــد  هـــايي بخــش   ســـيلندر، و تــراك  ســـكتور، منطقــي  ســـاختار ايجــاد  بـــر  وهالعــ  درايـــو، يــك  بنــدي  قالـــب هنگــام  در

  )درايو بودن انداز راه صورت در( انداز راه ركورد سكتور ـ1

   پرونده تخصيص جدول ـ2

  ريشه فهرست جدول ـ3

      ديسك هاي داده فضاي ـ4

   .آيد مي وجود به ديسك روي نيز 

  )90دولتي (؟ كدام نوع ، قالب بندي سبب ايجاد سيستم پرونده ، روي درايو مي شود                            

 اوليه) 4فيزيكي                                  ) 3منطقي                                         ) 2سطح پايين                           ) 1

  بندي قالب  كردن دگرگون باعث زيرا شود مي آن محتويات و ها پرونده همة رفتن بين از به منجر درايو يك كردن بندي قالب :  نكته 

 درايو عاتالاط  بازيابي .نيست يكسان  ) Delete( عاتالاط كامل حذف عمل با كردن بندي قالب    دليل، همين به .شود مي آن پيشين

  .است ممكن غير وگاهي دشوار شده بندي قالب 

  مراحل قالب بندي ديسك نرم

 تغيير مانع سوراخ اين بودن باز زيرا ، باشد بسته آن  Write protect   ةدكم    كه شويد مطمئنابتدا بايد    ديسك نرميقالب بند براي  

 گزينة و كرده راست    كليك نرم ديسك  درايو  روي   ، انتخاب  ضمن  و كرده باز  را ويندوز  كاوشگر  محيط .شود مي آن محتويات 

  Format  پارامترها  اين .كنيد مشخص را بندي قالب پارامترهاي   شود  مي خواسته   شما  از  و  ظاهر اي  محاوره كادر .كنيد انتخاب را 

 :از اند عبارت 

  .است نظر مورد درايو ظرفيت كنندة تعيين كه:  )Capacity( ظرفيتـ 1 

 سيستم  عنو يك تنها، ، نرم ديسك مورد در   . است  پرونده مديريت  جدول نوع كنندة تعيين  : )File System( پرونده سيستمـ 2 

  .است انتخاب قابل نيز  NTFS و FAT  32 پروندة سيستم سخت، ديسك درايوهاي    بندي قالب براي ولي دارد وجود  FAT  پرونده 

 عاتالاط نگهداري براي تخصيص   قابل واحد هر اندازة كنندة تعيين  ) :Allocation unit size( تخصيص واحد ةاندازـ 3 

   .شود مي    ناميده )Cluster(خوشه  الًمعمو يصتخص قابل واحد  هر .است

   .شود مي داده نسبت درايو به كه نامي  : )Volume label( درايو برچسبـ 4 

  :از اند وعبارت   است بندي قالب اختياري تنظيمات شامل  : )Format option( يبند قالب هاي گزينه  ـ5 

   و شود مي انجام تريالبا سرعت  با بندي قالب گزينه، اين كردن دار متالع با :  )Quick Format(  سريعقالب بندي)الف  

 سؤال كنكور
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  ).شود مي پاك  FAT  جدول( رود مي كار به درايو محتويات همة حذف منظور به  اغلب

  تصـور   به را عاتالاط تواند مي درايو  گزينه،  اين كردن دار متال ع با   :)Enable Compression(شرده سازي امكان ف)ب  

  .شود مي فعال  NTFS   پروندة سيستم با سخت    ديسك درايوهاي براي گزينه اين .كند نگهداري نيز  فشرده

 پايـان  از بعـد  گزينـه،  ايـن  بـودن  دار مـت الع  صـورت در : ) Create an Ms - Dos start up disk (ايجاد ديسك راه انداز )ج  

 رقـرا  اسـتفاده   مـورد  رايانـه  اندازي راه براي تواند مي نظر مورد درايو و شده كپي انداز هرا سكتور در انداز راه هاي پرونده ،بندي قالب 

  .شود  Bootable   يا  Start up   حاًالاصط و گيرد 

 : به نكات زير توجه كنيد    

   . ندارد وجود انداز راه يا سيستمي درايوهاي كردن بندي قالب امكان ـ1

  . شود نمي بازبيني يسكد سطح سريع، بندي قالب در ـ2

  . است اجرا قابل نيز فرمان نالاع وسيله به ها ديسك بندي قالب عمليات ـ3 

   به كه دارند  بازنويسي امكان فشرده هاي لوح از بعضي البته .نيست تغيير يا حذف قابل فشرده لوح روي شده  نوشته عاتالاط : نكته 

     .نوشت  ها درآن جديدي واطالعات پاك   را فشرده هاي لوح نوع اين اتمحتوي بار چندين توان يم .گويند  Rewriteable ها آن

  . مي گويند/DVD  (CD Writer DVD و  CD( به درايوهاي مخصوص نوشتن روي لوح فشرده 

 روي پوشه ي فشرده مي توان پوشه ها و پرونده هاي ديگر را با كشيدن آنها.  مي گويندZipبه پوشه هاي فشرده شده در ويندوز : نكته 

Zipنمود  .  

مانند ) Shortcut(ميانبر  .براي دسترسي سريع به يك برنامه يا پرونده مي توان نشانة ميانبري براي دسترسي به آن ايجاد كرد: نكته 

 خاصي وجود  تدر ايجاد ميانبر محدودي.يك اشاره گر عمل مي كند كه دسترسي به پرونده ها و پوشه ها و برنامه ها را آسان مي كند

  .توجه داشته باشد كه كپي يا حذف ميانبر ، سبب كپي يا حذف پرونده يا شي ء مرتبط با آن نمي شود. ندارد

  آرايش مجدد ميز كار

  .كرد )كوچك (                  مي توان همه پنجره هاي باز را  به  يكباره كمينه با فشاردادن همزمان كليد هاي  

و از منوي حاصل روي گزينـه   كرده راست كليك ميزكار در خالي ناحية يك روي ي كه بسيار شلوغ است يزكار آرايش مجدد مبراي  

با اين كار ميانبرها و نشانه به طور منظم در سمت چپ ميـز  .  را انتخاب مي كنيم Auto Arrange Iconو سپس گزينه ي    viewي 

  .كار قرار مي گيرند
   : از اند عبارت  view در گزينه ي ديگر هاي گزينه 

 : Align icons to grid هـا  آن  مـتن  پوشـاني  هـم  از تـا  دهـد  يمـ   قـرار  هـا  را بـين نـشانه   اي  فاصـله   فـرض، وينـدوز   پـيش   صورت به  

   .برداريم را گزينه اين متالع بايد گيرند، قرار يكديگر بين يكمتر  فاصلة با ها نشانه بخواهيم كه صورتي در .كند جلوگيري

 : Show desktop icons ــودن دار مــتالع ــشانه ســبب  گزينــه  ايــن  ب ــه .شــود مــي وينــدوز    ميزكــار  در هــا  نمــايش ن   عبــارت ب

   .شد خواهد ناپديد ميزكار  هاي نشانه آن، كنار متالع برداشتن و گزينه اين روي كليك با ديگر

  : از اند عبارت هدر تنظيمات نوار وظيف گزينة دو : 7 در ويندوز  نوار وظيفه اتتنظيم

  .كنيد دار متالع را گزينه اين    شويد، وظيفه نوار مكان و پهنا تغيير مانع بخواهيد كه صورتي در  : Lock the taskbar   ـ1 

 Properties :  هستند زير شرح به كادر اين هاي گزينه  .شود مي باز  اي محاوره كادر گزينه، اين روي كليك با :  

   به ماوس گر اشاره بايد  ، آن ةمشاهد   براي و شود مي پنهان وظيفه نوار ، گزينه اين انتخاب با :  Auto ـ  hide the taskbar ـ  2 
   .كند اشاره وظيفه نوار محل 
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    .شود مي وظيفه نوار در اجرا حال در هاي برنامه   براي كوچك هاي نشانه نمايش سبب گزينه اين بودن دار متالع:   Use small iconsـ 3

   .كرد تعيين را وظيفه نوار قرارگيري موقعيت    توان مي عبارت اين دكمة مقابل روي كليك با :  Taskbar location on screen    ـ4

   :دارد قرار زير هاي گزينه با اي دكمه عبارت، اين مقابل  Taskbar buttons: ـ5 

Always combine , hide labels :  نـشان،  يـك  بـا  و گروهـي  صـورت  بـه  برنامـه،   يـك  بـه  مربـوط  هـاي  پنجـره  نـشان  نـه، گزي ايـن  انتخـاب  بـا  

  .كنند مي اشغال وظيفه نوار روي را كمتري جاي نتيجه در .شوند مي يمخف  ها عنوان همچنين .شوند مي داده نشان وظيفه نوار در

Combine when taskbar is full : كـه  شـود  مي  گروهي نمايان يهنگام   تنها ها برنامه يك هاي پنجره نشانة گزينه، اين انتخاب با 

   .باشد پر وظيفه نوار

Never combine : شود نمي نمايان يگروه  هرگز ها برنامه يك هاي پنجره نشانة گزينه، اين انتخاب با.   

 ليـست  بـه  شـدن  اضـافه   سـبب  ، هـا  برنامـه  برخـي  اجـراي  كـه  بخشي از  نـوار وظيفـه اسـت      Notification Areaناحيه اطالع رساني  

   .شود مي آن 

  

   سفارشي كردن محيط كار  :  فصل پنجم
  

  براي دسترسي.شود مي انجام  ) Panel Control ( كنترل مركز نام اي به پنجره وسيلة به لمعمو طور به ،7 ويندوز كار محيط تنظيمات

 يـا عـضوي از گـروه مـديران وارد محـيط     ) Administrator(  به برخي گزينه هاي مركز كنترل بايد به عنـوان كـاربر مـدير سيـستم     

  .ندارند دسترسي كنترل مركز تنظيمات از   برخي به ودمحد كاربري باحساب كاربران .ويندوز شويد

    مشخصات سيستممشاهدة

    .كنيد دنبال را زير روش سه از يكي كار اين براي 

                                 .كنيد  كليكSystem روي گزينه ي  Control Panelدر  )الف  

    .است ميانبر منوي از  Properties   گزينة انتخاب و ويندوز ميزكار در     Computer   نشانة روي راست  كليك )ب   

    Run   كادر در msinfo  32 دستور اجراي ) ج

  .شد خواهد باز   )Properties   System (   سيستم  مشخصات كادر

  .براي شناسايي رايانه در شبكه كاربرد دارد) Computer Name(در نام رايانه در اين كا

  . را داشته باشدWorkgroup و Domain شبكه مي تواند يكي از وضعيت هاي عضويت رايانه در در اين كادر محاوره اي 

  .كند مي تعيين را شبكه عضو رايانه كاري گروه نام  Workgroup ،   مقابل عبارت   

   ظيم تاريخ و زمانتن  

  تنظيم  براي   .شود مي نمايش داده فهوظي نوار  )  Area Notification (ن الاع منطقه در  فرض پيش صورت  به سيستم  زمان و  تاريخ

 مت  از قس زمانيةناحي انتخاب اين براي . باز شود   Data and Timeتا كادر محاوره ايكنيد كليك دوبار ها، آن زمان،روي و تاريخ

) Zone  Time(    شود كشيده عقب جلو يا خودكار صورت ساعت به يك  ماه6هر  سيستم زمان اينكه   يبرا .استفاده مي شود ،     

   .كنيد دار متالع را  Automatically adjust clock for Daylight Saving Time   ةگزين 

ــدوز   ــا وين ــگ ب ــردن هماهن ــاريخ ك ــان و ت ــستم زم ــا  سي ــرويس دهب ــد س ــت  ةن ــاني اينترن ــرض   )   Internet Time( زم ــيش ف پ

time.windows.com نكند تغيير اشتباه به سيستم تاريخ و زمان كه دهد مي را اطمينان اين.  
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   ظيمات صفحه نمايشتن
   :كنيد دنبال دلخواه به را زير هاي روش از يكي ، توانيد مي   نمايش صفحه صياتخصو تنظيم  براي 

  .كنيد  كليكPersonalization روي گزينه ي  Control Panelدر   )الف 

   .كنيد انتخاب را  Personalize     شده ظاهر منوي از و كرده كليك نمايش صفحه از خالي ناحية يك روي )ب 

                                                                                    :با انجام يكي از روش هاي زير پنجره اي ظاهر مي شود كه داراي زبانه هاي زير است 

 تركيبي الگو  هرمي توانيد با اعمال الگوهاي مختلف ، ظاهر رابط گرافيكي ويندوز را تغيير دهيد  :   Themes تغيير الگوي نمايشي -1 

   .گذارد مي تأثير  ها برچسب و ابزارها نوار روي كه است شمايي و تصوير يا رنگي  ميزكار  زمينة از

   )92دولتـي  (با كدام گزينه ، مي توان با اعمال الگوي هاي مختلف ، ظاهر رابط گرافيكي ويندوز را تغييـر داد ؟                               
1 (Screen saver                            2 (Appearnce                        3 (Desktop                              4 (Themes  

  Allow themes to change desktop icons   عبـارت  كنـار  كـادر  كـه   صـورتي در  Setting   Desktop Icon كـادر در 

   .كرد خواهد پيروي انتخابي الگوي قالب از ها نشانه نمايش   ويندوزبراي ، يدداركن متالع را

   .كنيد كليك   Change mouse   pointers  بارت ع روي ماوس گر اشاره تنظيم يبرا : گر ماوس تنظيمات اشاره

  ياالبـ    Log on ورودي درصـفحة  تـصوير   ايـن  .دهـد  مـي  اختـصاص  تـصوير  يـك  هركـاربر  بـه  وينـدوز  : يتنظيم تصوير كاربر جار 

  .ير دهيد مي توانيد اين تصوير را تغي Change your account picture   استفاده از با .شود مي نمايان ويندوز شروع منوي

 و فعــال را نمــايش صــفحه محــافظ  اي محــاوره توانيــدكادر يمــ  Screen Saver عبــارت روي  كليــك: محــافظ صــفحه نمــايش

   .دهيد انجام را آن تنظيمات 

  .داد تغيير را ويندوز ميزكار  تصوير توان يم  Desktop Background   عبارت روي كليك با : 7 ويندوزةمينتصوير ز  

   .كنيد كليك  Window color  گزينة روي وظيفه، نوار و شروع منوي ها، پنجره حاشية رنگ تنظيم يبرا : تنظيم رنگ  

   :)Resolution(صفحه نمايش  تغيير وضوح

دهنـده ي تـصوير در   هر نقطه ي تـشكيل    .گويندResolution) ( نمايشهوضوح صفح اينچ واحد در ديجيتال تصوير يك نقاط تعداد به 

 در يك اينچ ، افزايش مـي      با افزايش وضوح صفحه نمايش، تعداد پيكسل هاي  قابل نمايش          . گويند) Pixel (پيكسل راصفحه نمايش   

اگـر مـي    . رايانه مربوط مـي شـود  صفحه نمايش و كارت گرافيكي وضوح تصوير به دو عامل    .نتيجه كيفيت نمايش باال مي رود      يابد در 

مايش نشان داده مي شود ، كم يا زياد كنيد ، وضوح تصوير صفحه نمايش را تغييـر دهيـد   خواهيد تعداد صفحاتي كه يكباره در صفحه ن       

در حالي كه در وضوح پـايين ، اطالعـات كمتـر ولـي بزرگتـر      . كوچكتر نشان داده مي شود   با وضوح باال همه چيز در صفحه نمايش ،          . 

 Screen   گزينـة  حاصـل،  منـوي  از و كـرده   راسـت  كليكوينـدوز  كـار  ميـز  روي نمـايش،  صـفحه  وضـوح  تغيير براينشان داده مي شود 

resolution  كـادر  بعد از اعمال تغييرات .كنيد انتخاب را Display setting   ثانيـه وقـت   15 مـي شـود در ايـن كـادر       نمـايش داده 

  . داريد تا وضوح انتخاب شده را تأييد كنيد

   .يابند مي نمايش ويندوز وميزكارر روي عموماً كه هستند كوچكي هاي برنامه ها گجت: نكته 

  نصب و حذف برنامه ها 

    يك الًمعمو نصب، فرايند هنگامهر برنامه اي كه نصب مي شود براي اجراي صحيح تغييراتي در پيكربندي ويندوز به وجود مي آورد 

 درايوهـاي  از يكـي  رويرا  هـا  آن كـرده  خـارج  فـشرده  حالـت  از افـزار  نـرم  هـاي  پرونـده  ) Install.exe  يـا   Setup.exe  (اجرايـي  ةپروند 

معموالً اولين كـاري كـه از   .  ذخيره مي شوندProgram Filesبه طور پيش فرض نرم افزار ها در پوشه ي .كند مي كپي سخت ديسك 

تنهـا حـذف   . سوي برنامه ي نصب انجام مي شود ، بررسي رايانه است تا مطمئن شود چنين برنامه اي قبالً روي سيستم نصب نشده است               

 سؤال كنكور
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 در Programs and Featuresبلكـه بايـد از قـسمت   . حذف كامل يك برنامه كـافي نيـست  پرونده هاي برنامه هاي نصب شده براي

  . مركز كنترل آن را حذف كامل كرد

  )92دولتي  (گزينة صحيح كدام است ؟                           

  .ذف كامل يك برنامه كافي نيست تنها حذف پرونده هاي برنامه هاي نصب شده براي ح)1

  .، تأثيري در عملكرد سيستم عامل ندارد) حذف و نصب مكرر ( آنها حذف برنامه ها يا تغييردر تنظيمات ) 2

  .نصب يك برنامه مشابه كپي ساده ي پرونده هاست) 3

  .نصب يك برنامه يا كپي آن بروي هارد رايانه ، مكمل يكديگرند) 4

  . گويندAutoPlayصورت خودكار اجرا مي شود به لوح فشرده اي كه به 

 مورد  نصب شده و مشاهده ي مشخصات برنامه هاي نصب شده كه  براي حذف برنامه هايPrograms and Featuresكادر 

 قبل از حذف يك برنامه ، معموالً .  هم مي توان باز كردRun در كادر appwiz.cplاستفاده قرار مي گيرد را با اجراي فرمان 

  .از صحت حذف برمنامه توسط كاربر اطالع پيدا مي كند) Wrning(يندوز با نمايش كادر محاوره اي هشدار  و

  :هنگامي كه ويندوز برنامه ي نصب شده اي را حذف مي كند ، تغييرات زير در سيستم اتفاق مي افتد

  .ميانبر روي ميزكار هم حذف مي شود. شوند و زيرمنوهاي مربوط حذف ميAll Programsگزينه هاي اضافه شده به منوهاي ) الف

  .)البته گاهي هم چنين نمي شود ( .پرونده ها و پوشه هاي ايجاد شده مربوط به برنامه ، حذف مي شوند) ب

  .تمام تغييرات ايجاد شده به وسيله ي برنامه ي مربوط در پيكربندي ويندوز به حالت قبل باز مي گردد) ج

 وضعيت  تنها پرونده هاي برنامه از بين برود وكه ة برنامه ها را از روي ديسك پاك نكنيد زيرا انجام اين كار سبب مي شود پوش: نكته

  . امكان نصب دوبارة آن از بين مي روداالً نمي گرداند و احتمبر را به وضعيت قبل از نصب   ويندوز 

  7 مديريت دستگاه ها در ويندوز

 اجـزاي    7 وينـدوز . ، بايـد بتوانـد آنهـا را شناسـايي كنـد       ه بتواند از امكانات سخت افـزاري اسـتفاده ي بهينـه كنـد           براي اينك  7 ويندوز   

        بـراي مـشاهده ي مشخـصات   كنـد  مـي  اسـتفاده  و داده تـشخيص   )Plug and Play   (  اجـرا  و نـصب  ويژگـي  بـا  را افـزاري  سـخت  

پنجره ي مشخـصات سيـستم كليـك     در Device Manager روي دكمه   جديدسخت افزاري قطعات سيستم و يا نصب سخت افزار

  .است   Run   ركاد در  devmgmt.msc   دستور اجراي پنجره، اين ديدن    ديگر روش. كنيد

    راه انداز دستگاه هايبه هنگام ساز 
  مشكل  رفع يبرا.در كنار آن قرار مي دهد ?عالمت نباشد، سيستم در افزاري سخت قطعة يك شناسايي به قادر ويندوز كه صورتي در 

  : شود مي ظاهر زير هاي گزينه   شامل يمنوي .كنيد راست كليك نظر مورد گزينة روي است كافي ، فوق 

  . اين گزينه را انتخاب مي كنيمبراي نصب صحيح دستگاه، شده انتخاب دستگاه انداز راه سازي مهنگا به:  Update Driver  ... ـ1

   نظر مورد دستگاه موقت كردن فعال غير  : Disable    ـ2

   شده نصب دستگاه انداز راه حذف  : Uninstall    ـ3 

   دستگاه جديد   انداز راه پيداكردن براي موجود يااندازه راه يبررس  : Scan for hardware changes    ـ4 

   افزاري سخت قطعة مشخصات نمايش :  Properties    ـ 5 

    ترين راه اندازمناسب . شده مي گرددانتخاب  به صورت خودكار به جست و جوي راه انداز سخت افزار 7ب گزينة اول، ويندوز انتخابا 

   هاي ه انتخاب گزينة دوم، امكان كاوش در درايوها و پوشه ها براي يافتن پروندبا . پيدا شده براي سخت افزار، استفاده خواهد شد
   .فزاري مورد نظر وجود داردة سخت اقطع    راه انداز 
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   . اجرا مي كنيمRun را در كادر hdwwizبراي مشاهده ي ويزارد افزودن سخت افزار جديد دستور : نكته 

   تنظيمات ماوس
 روي كنترلمركز در كار، اين انجام براي.سيستم عامل هايي كه رابط گرافيكي دارند، امكان تغيير كاركرد ماوس را ارئه مي دهند 

    .شود مي ظاهر  properties  Mouse       اي محاوره كادر.كنيد كليك  Mouse   تعبار 

   :است زير شرح به هايي زبانه داراي كادر اين 

   :از اند عبارت زبانه اين هاي گزينه  Buttons: زبانة   ) الف 

  : Switch primary and secondary Buttons  هاي دكمه جاي كادر، اين كردن   دار متالع با توانند مي دست چپ كاربران 

   .شد خواهد جا جابه ماوس راست و چپ سمت    هاي دكمه عملكرد صورت اين در دهند، تغيير را ثانويه و اوليه 

   : Double Click Speed كرد يمتنظ را ماوس كردن كليك دوبار سرعت توان مياين گزينه  با.    

  :Turn on Click Lockبراي پايين در آن داشتن نگه و ماوس   دكمة فشردن با ماوس كردن قفل ويژگي كادر، اين زدن متالع با 

ماوس دكمة داشتن نگه پايين بدون كاركشيدن كه دهد مي اجازه يويژگ  اين .شود مي فعال دكمه، كردن رها سپس و كوتاه اي لحظه 

   .شود انجام ،
  )86دولتي : ( سبب مي شود كه properties  Mouse در كادر محاوره اي Turn on Click Lock فعال كردن ويژگي                       

  .كليك راست در محيط ويندوز غير فعال شود) 2                           .        عمل كليك غير فعال شود) 1

  .عمل كشيدن با پايين نگه داشتن دكمه  سمت راست انجام شود) 3

  .اشتن دكمه ي ماوس و فقط با دو بار كليك انجام شودعمل كشيدن بدن نگه د) 4

   .آورد مي   فراهم را ماوس براي مختلف هاي گر اشاره انتخاب امكان زبانه اين :  Pointers    زبانة ) ب 

   : است زير شرح به زبانه  اين تنظيمات:   Pointer Options  ةزبان 

كم را  ماوس گر اشاره جايي جابه سرعت توانمي  Select a pointer speedغزانل دكمة دادن باحركت :  Motionنوار لغزشي      

 .كرد و زياد

   Display pointer trails: خواهندكرد حركت گرها اشاره از اي دنبالهگرماوس،  اشاره حركت كادر،با  اين كردن دار متالع با  .  

   : Hide pointer while typing كرد خواهد ناپديد متن، تايپ هنگام   را ماوس گر اشاره ويندوز در،كا اين كردن دار متالع با.   

 : Show location of pointer when I press the CTRL key كليد فشار با ، كادر  ينا داركردن متالع باCtrl  صفحه از 

   .آورد مي پديد گر اشاره دور به را هايي حلقه ويندوز ، كليد 

   مديريت چاپگر

 .كنـد  مي فعال  را چاپ  فرايند  خودكار صورت به 7 ويندوز ، كند مي ارسال چاپگر به  را عاتيالاط ، ويندوز در اي برنامه كه هنگامي

ويندوز در خواست هاي چاپ را به ترتيـب درون صـف       .كند مي مديريت را چاپ هاي درخواست و بوده ويندوز از جزئي  فرايند اين 

 رسـيدن  فرا  از قبل توان ميبنابراين   شود، نمي ارسال چاپگر به مستقيم  صورت به ها درخواست چاپ،  عمليات در. چاپ قرار مي دهد     

  .كرد جلوگيري ها آن چاپ از ، سندها چاپ نوبت 

  :  نصب چاپگر جديد 
   :دهد رخ زير هاي حالت از يكي است ممكن سيستم، اندازي راه جديد چاپگر اتصال با 

   .شوند مي نصب آن اندازهاي وراه شده شناسايي ويندوز )واجرا نصب ( Play   &  Plugوسيلة ويژگي  به ارطورخودك به چاپگر)الف    

   و  انتخاب امكان صورت اين در .شود مي    داده نمايش  Add Printer   پنجرة و شده داده تشخيص ويندوز وسيلة به جديد چاپگر) ب 
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   .آيد مي فراهم جديد چاپگر نصب 

   .كند نصب و معرفي دستي صورت    به را چاپگر  Add Printer  برنامه  اجراي با بايد كاربر و شود نمي شناسايي جديد چاپگر)ج 

 اجراي  با پنجره اين  در مركزكنترل استفاده مي كنيمPrinter and Faxesدر حالت سوم براي اضافه كردن چاپگر جديداز گزينه ي 

   .شود مي باز نيز  Run   كادر در    Control printers   فرمان 

                       گزينة ميانبر،روي منوي از و كرده راست   كليك نظر مورد چاپگر نشانة روي است كافي فرض، پيش چاپگر تغيير يبرا 

Default Printer  Set asكنيد  كليك.   

 . شود باز   Add Printer   اي محاوره كادر تا كنيد يككل Add a printer   عبارت روي ابزار، نوار در جديد چاپگر نصب براي 

براي نصب چاپگر خود مي توانيد با قرار   .نيست برنامه اين از استفاده به نيازي ، هستيد  USB   رتپو با استاندارد چاپگري داراي اگر 

افتن پرونده هاي راه انداز و نصب  ، دستورالعمل هاي يHave Diskدادن يا لوح فشرده ي همراه چاپگر و كليك روي دكمه ي 

  . چاپگر را دنبال كنيد

    صف چاپةمشاهد 
   دوبار با شود مي داده نمايش وظيفه نوار نالاع ناحية در   موجود ساعت نشانه چپ سمت در چاپگر نشانه يك چاپ، انجام هنگام )الف  

    .شود مي ادهد نمايش ويندوز ارسالي چاپ دستورات  تمام ليست نشانه اين روي كليك 

 چاپگر نشانة وروي كرده باز را   Devices and Printers ةپنجر:دارد وجود ويندوز چاپ صف نمايش براي نيز ديگري روش) ب 

    .يابيد دست ، ايد فرستاده آن براي را چاپ  دستورات كه چاپگري صف به تا كنيد كليك دوبار نظر مورد 

. بكشيد ليست ابتداي رابه آن است ازسندها،كافي يكي  چاپ اولويت تغيير براي.دارند وجود فوق ليست در چاپ سندآمادة تعدادياگر 

  . ، وضعيت سند در صف چاپ را مشخص مي كندStatusدر اين پنجره ستون 

   مديريت مودم
 ديجيتال هاي سيگنال تبديل ، مودم اصلي   ةوظيف .است تلفن خط وسيلة به ديگر، رايانه با رايانه يك ارتباط برقراري براي واسطي مودم 

   ).است مقصد   و مبداء هاي رايانه در ترتيب به( برعكس و آنالوگ به 

   تغيير خصوصيات مودم 
 در مركز كنترل  Phone and Modem options   اي محاوره كادر از توانيد مي كنيد  مشاهده را تنظيمات اين بخواهيد  اگر 

     .است مختلفي نةزبا داراي كادر اين استفاده كنيد

  . در اين زبانه ليست مودم هاي نصب شده به همراه خصوصيات آنها نمايش داده مي شود :  Modem زبانة

 ،   COM 4 و  COM 3   درگـاه  روي الًمعمـو  داخلـي  هاي مودم . براي تغيير درگاه فقط بايد به صورت سخت افزاري آن را  تغيير داد               

 اسـتفاده   خصوصيات مودم براي تغييـر درگـاه مـودم   كادر Advanced  از زبانة . شوند مي  صبن COM2 روي  خارجي هاي مودم و

    .كنيد

  تنظيمات منبع تغذيه 

  . را در مركز كنترل انتخاب كنيد Power Optionsبراي مشاهده ي اين تنظيمات گزينه ي 

  الكتريكي انرژي ازمصرف استفاده كه  است هشد تعريف ازپيش ازتنظيمات اي مجموعه  Power Schemes يا برق مصرف يالگو 

 از مجموعه اين ، كنيد مي انتخاب خود رايانة در  استفاده براي را مصرف  الگوي يك كه يهنگام . كند مي تعيين را رايانه وسيلة به 

 داراي تعدادي الگوي 7ويندوز  .ستني ها گزينه اين از يك هر جداگانة تغيير به نيازي و شود مي اعمال رايانه  روي يكباره هب  تنظيمات

   High performance   و  Balanced،Power saver    :از  پش تعريف شده است كه عبارتند از 
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  تنظيمات رسانه هاي صوتي 

   هم اين تنظيمات mmsys.cplدر مركز كنترل قابل مشاهده است همچنين با اجراي فرمان  Sounds اين تنظيمات از طريق گزينه ي 

  : اين پنجره داراي چندين زبانه است كه عبارتند از  .بل مشاهده است قا

 Playback :  و عملكرد بلندگوها را مي توانيد در اين زبانه تنظيم كنيدمشخصات .   

Recording :  و عملكرد ميكروفن و گوشي در اين زبانه قابل تنظيم استمشخصات .   

 Sounds :  قابل تنظيم استزبانه  رويدادهاي مختلف پخش مي كند در اين  براي وز صداهاي كه ويندمديريت .   

Communications  : چگونهط كاربر، مكالمه توستشخيص   م كنيد كه با ال انتخاب هاي اين زبانه مي توانيد به ويندوز اعبا 

   .سيستم را تنظيم كند صداي 

  

   ابزارهاي سيستمي  :   فصل ششم 

  

 :)  Disk Clean up(پاك سازي ديسك 

 پرونده هاي غير ضروري سيستم كه بخشي از Disk Clean upبرنامه يعني اين برنامه اطالعات اضافي درايوها را پاكسازي مي كند 

   :از عبارتند برنامه اين امكانات. حذف مي كند، فضاي ديسك را به هدر مي دهند

    tmp. پسوند با موقتي هاي پرونده حذف ـ1 

  )  Recycle Bin  ( بازيافت سطل كردن خالي ـ2 

  .شوند مي استفاده ندرت به كه قديمي هاي  پرونده سازي فشرده ـ3

   Disk Clean گزينة براي اجراي اين برنامه   .شد خواهد بازگردانده ، رفته دست از فضاي  Disk Clean up برنامة اجراي نتيجة در 

up   از  را   System tools  كادر  يا از .كنيد انتخابRun فرمان cleanmgrرا اجرا كنيد .  

  )92دولتي : (در پاك سازي ديسك همه ي اقدامات زير انجام مي شود بجز                             

  )  Recycle Bin  ( بازيافت سطل كردن خالي )tmp                                             2. پسوند با موقتي هاي پرونده حذف) 1

حذف فايل ها و پرونده هاي خالي و پراكنده بر روي ديسك           ) 3

   .شوند مي استفاده ندرت به كه قديمي هاي  پرونده سازي فشرده )4

  هم مشابه اين سؤال است86 كنكور 160 سوال  و 91 كنكور 168سؤال :توجه                          3گزينه : پاسخ 

 :   ) Defragmentation( سخت  ديسكي فضايپارچه ساز يك 

  پراكنده و كوچك قطعاتي صورت به ، سخت ديسك روي عاتالها،اط پرونده و ها برنامه حذف و نصب با تدريج به ، زمان گذشت با 

 و هـا  پرونـده  بـه  دسترسـي  زمان شدن كند سبب پراكندگي  وجود .گويند )Fragmentation(  پراكندگي   مشكل  اين به .آيند مي در

 بيـشتر  برنامه يك مختلف هاي بخش )locality (فيزيكي جواري هم قدر هر ديگر، عبارت به  .شود مي ديسك روي موجود عاتالطا 

  .بود خواهد ترالبا آن به يدستياب  سرعت ، باشد 

 ديـسك   سـطح  اليخـ  فـضاي    برنامـه  اين .است كرده ارائه  را  Disk Defragmenter   برنامة ، پراكندگي مشكل حل براي 7ويندوز

 بكـشد   طـول  كمـي  است ممكن سازي پارچه يك برنامة تكميل  .كند مي رفع را درايوها روي عاتالاط پراكندگي  و بررسي را سخت

   .دارد پراكندگي ميزان و سخت ديسك درايو  ظرفيت هب بستگي آن مدت كه 
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  .كنيد انتخاب    System Toolsرا ازDisk Defragmenter       ،گزينة سازي پارچه  يك  برنامة  اجراي براي 

  )92دولتي (  ، چه كاري انجام مي دهد؟ Disk Defragmentation                             برنامه ي 

  . فولدر هاي ديسك ، به نحوي كه حداكثر پراكندگي و كارايي  را به همراه داشته باشد جابه جابي ) 1

  .بازگردانده و فايل هاي با سايز صفر را حذف مي كندفضاي از دست رفته سطح ديسك را ) 2

  .كند مي رفع را درايوها روي اطالعات پراكندگي و  بررسي را ديسك سخت سطح  خالي فضاي   ) 3

 .فشرده سازي پرونده هاي سطح ديسك و مديريت سطح هارد را انجام مي دهد) 4

  )91دولتي (، كدام برنامه را بايد اجرا كرد؟فايل ها بروي ديسك و باال بردن سرعت دستيابي ندگي اكبراي از بين بردن پر                         

1 (Disk Defragmenter           2 (Disk Clean up                 3 (Scan Disk                4 (Setting  

  )90دولتي (بايد بيشتر باشد؟ ...............  فيزيكي براي نيل به سرعت دستيابي باالتر ، همجواري                          

  دستورها) 4اطالعات روي ديسك           ) 3برنامه ها                        ) 2بخش هاي مختلف يك پرونده           ) 1

  1گزينه ي : پاسخ 

  )89دولتي  (دليل به وجود آمدن پراكندگي روي ديسك سخت چيست ؟                          

  قالب بندي نامناسب ديسك سخت) 2          عدم نصب صحيح ويندوز                     ) 1

  نداشتن فضاي آزاد روي ديسك سخت) 4نصب و حذف برنامه ها و پرونده ها               ) 3

  )88دولتي (ت مي شود؟ چه عاملي سبب كند شدن دسترسي به فايل ها ي روي ديسك سخ                          

  بازيابي اطالعات) 4پشتيبان سازي                     ) 3پراكندگي                                ) 2فرمت                                       ) 1

 :)   Tasks Scheduling(زمان بندي اجراي خودكار وظايف 

  بندي زمان .مايندن اجرا  Scheduling  (  بندي شده خود را به صورت زمان نظر مورد هاي مهبرنا دهد، مي اجازه كاربران  به 7ويندوز 

 طور به بايد كه هايي برنامه ، ترتيب اين به .باشد سودمند تواند مي ، هستند  اي دوره اجراي نيازمند كه هايي برنامه اجراي براي وظايف

 وظايفي توانيد مي اين بر وهالع .شوند مي اجرا 7ويندوز وسيلة به مقرر درموعد ، باشد يادآوري  به نيازي كه اين  بدون شوند اجرا منظم

 شدن  Log onمانند( خاص زمان دريك خودكار طور  به كنيدكه ريزي برنامه طوري را است آن انجام به نياز يكبار آينده،فقط در كه 

 كليك كنيد و Administrative Toolsز كنترل شده سپس روي وارد مرك كارها بندي زمان براي .شوند اجرا ) به سيستمكاربر 

  . انتخاب كنيد  را Tasks Scheduler يگزينه  سپس 

توصيه مي شود براي افزايش كارايي سيستم ، اجراي برنامه هايي مانند ضدويروس ها پاك سازي ديسك و يكپارچه سازي : توجه 

  .ديسك را زمانبندي كنيد

  

 7 نصب و پيكربندي ويندوز )Command Prompt(  عامل، اعالن دستورستمي سي هافهيوظ :  فصل هفتم

    
   عاملستمي سي هافهيوظ

   )Load (بارگذاري اصلي حافظة به جانبي حافظة از ديبا  اجرا براي ها برنامه ةهم .شود مي نگهداري جانبي حافظة روي عامل سيستم 

  كه است افزاري نرم تنها عامل سيستم.كند مي اجرا را اند شده بارگذاري اصلي ةحافظ  به كه يهاي برنامه دستورهاي، پردازنده  .شوند

 قـسمتي   اصـلي،  حافظة به جانبي  حافظة از عامل سيستم بارگذاري از پس .است اجرا حال در كار، انپاي تا انهراي كار به  شروع  ابتداي از 

 وسـيلة  بـه  انـه راي كـاربرد  به توجه با گردي هاي قسمت  .ماند مي باقي حافظه در مداي طور به شود، مي ناميده )Kernel( هسته كه ازآن 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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 گـر دي  هاي بخش به .شود مي  انجام هسته وسيلة به عامل سيستم فوظاي نيمهمتر.شود مي آورده اصلي حافظة به جانبي حافظة از كاربر 

  .ندگوي )Shell(پوسته   شوند، مي شامل را كاربر رابط و كاربردي هاي برنامه كه عامل سيستم 

  )88دولتي (كدام بخش سيستم عامل به طور دائم در حافظه باقي مي ماند ؟                             

  مديريت حافظه) 4رابط كاربر                                  ) 3پوسته                                    ) 2               هسته                       ) 1

  :كرد بيان رزي شرح به توان مي را عامل سيستم هاي وظيفه نيمهمتر

  )Resource Management  ( )بازستاني و تخصيص( منابع تيرمدي ـ1

   منابع از استفاده در كاربردي هاي برنامه بندي زمان و هماهنگي كنترل، ـ2

مديريت برنامه ها ، مديريت حافظه ، روشن كردن رايانه ، كنترل شبكه ، : مانند . نيز دارد گريدي فوظاي ، شد بيان كه مواردي بر عالوه 

 .دسترسي به اينترنت و شناسايي دستگاههاي ورودي و خروجي و برقراري امنيت و ايجاد ارتباط بين رايانه ها در شبكه 

  )87دولتي (كدام گزينه جزء وظايف سيستم عامل محسوب مي شود؟                              

  كنترل هماهنگي برنامه هاي كاربردي در استفاده از منابع ) 1

  مديريت منابع و زمانبندي برنامه هاي كاربردي در استفاده از منابع ) 2

  انجام محاسبات رياضي و منطقي پردازش ) 3

  2 و 1گزينه هاي ) 4

  4گزينه : پاسخ 

   :شوند مي تقسيم دسته دو به ستمسي منابع

  .ندگوي مي را ... و جانبي و اصلي   حافظة خروجي، ـ ورودي هاي دستگاه پردازنده، مانند يهاي دستگاه : كييزيابع فمن )الف 

  ... و اصلي   حافظة هاي داده ها، پرونده مانند رندندا افزاري سخت جنبة كه منابعي : منابع منطقي )ب 

  7ويژگي هاي مهم ويندوز 

                                           بهبود هسته سيستم عامل    -1

دراختيـار  را  Internet Explorer  8نترنتـي اي مرورگـر  خـود  همـراه  بـه  7نـدوز يو :  سهولت اتصال و كار با اينترنـت و شـبكه   -2

              .دهد مي قرار كاربران 

  ت مطلوب از پردازنده هاي چند هسته اي             حماي-3                      پشتيباني از سخت افزارهاي متنوع         -3

   نرم افزارهاي تكميلي– 5                                              جذابيت واسط گرافيكي-4

 )Action Center(هـا  يدسترسـ  كنتـرل  مركـز ،)Firewall(آتـش  وارهديـ  نظيـر  يافزارهـاي  نرم داشتن با 7 ندوزيو: امنيت باالتر -6

                               .كند مي جلوگيري افراد سودجو و برنامه هاي مخرب به رايانه شما دسترسي از  Windows Defender و 

   )Command Prompt(  عامل با اعالن دستورستميارتباط با س

  :كرد پيدا دسترسي دستور خط به توانيد مي ر،زي روش دو از كيي به

   ها نهازگزي ليستي تا دهيد فشار را  F 8 كليد   ندوز،وي محيط به ورود از قبل و انهراي اندازي راه از بعد :وزندوي به ورود از قبل )الف 

    Safe Mode With Command prompt ةنگزي روي نما جهت كليدهاي  با را انتخاب سفيد نوار .ابدي شنماي اندازي راه  براي 

  .دهيد فشار   را Enter كليد و داده انتقال

   جستجو   كادر در را  Command Prompt   دستور شروع منوي از ورود، از بعد : ورود، از بعد :ندوزوي به ورود از بعد )ب

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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 .كرد پيدا دسترسي دستور خط به توانيد مي نيز cmd    دستور اجراي با مستقيم طور  به  .دهيد فشار را  Enter كليد و كرده  پتاي 

 مراتبـي  سلـسله   سـاختار  در فعلـي  موقعيـت  و فعـال  ودرايـ  سيـستم،  اعـالن  .نـد  گوي سيـستم  اعـالن  نمـا   مكـان    از   قبـل    شـده   ذكـر   مـسير  به

   .دهيد فشار را  Enter كليد   و كرده پيتا )  A  : مانند( : همراه به را دجدي ودراي نام است، كافي فعال ودراي تغيير براي .دهد مي   نشان را ها پوشه 

  اعالن دستور يانواع دستورها

  :است رزي صورت به سيستم دستور اعالن در دستورها كلي شكل 

 >دستور < ]پارامترها[ ]ها سوئيچ[ 

   .است دستور دراعالن عامل سيستم مجاز دستورهاي از كيي>  دستور< 

   .شود نجاما كجا در شده خواسته دستور كه كنند مي مشخص  ]پارامترها[ 

  :دبگيري نظر در را رزي مثال .هستند دستورها اجراي نگيچگو كننده مشخص ] هاچيسوئ[

  C:\> Format A: /q   

  ذكر بدون توانند مي )  time  و  dir   مانند( دستورها از برخي   .است  q/   = سوئيچ و  A  : = پارامتر،  Format   = دستور مثال ناي در 

 .گيرند قرار  استفاده مورد ها سوئيچ و پارامترها

  )90دولتي (در خط فرمان كدام گزينه مشخص كننده ي چگونگي اجراي فرمان است ؟                             

  دستورها) 4سوئيچ ها                          ) 3پارامتر ها                                ) 2سوئيچ ها و پارامترها                             ) 1

  :كرد بندي تقسيم گروه چند به توان مي را دستور ناعال دستورهاي

 )... ،    Format،  Diskcopy , Chkdsk   مانند( سكدي تيرمدي ـ1 

  ) ...و  Cd , Rd , Md   مانند( ها فهرست تيرمدي ـ2 

  ) ...و  Del , Move , Copy   مانند( پرونده تيرمدي ـ3 

  ) ...و  Date , Cls , Time   مانند( تكميلي دستورهاي ـ4 

       و غيره جزء كدام گروه از دستورهاي اعالن فرمان محسوب Del , Move , Copy   دستورهايي مانند                      

  )86دولتي (مي شوند ؟ 

  مديريت سيستم) 4مديريت فايل ها                   ) 3           مديريت ديسك ها      ) 2         مديريت فهرست ها     ) 1

   .ندارد وجود  بزرگ و كوچك حروف به نسبت حساسيتي ها، دستور اجراي و پتاي در  ـ   :   نكته  

   .شود مي داده شنماي دستور كامل شرح دستور نام مقابل در /? سوئيچ از استفاده با ـ 

   .ندارد آن عملكرد در نقشي دستور، پتاي در ها سوئيچ مكان يجاي جابه ـ 

  .قرار گرفته يعني اختياري است و مي توانيم اون رو ننويسيم[ ] هر چيزي بين  : نكته

     سكي دتيري مديدستورها

   Format دستور 

  :شود مي استفاده رزي صورت به ها سكدي سازي آماده براي دستور نيا

 ...      ] [/s] [/q]  نام درايو[  Format    

 [/q]  : شود مي بندي قالب سرعت   شافزاي باعث و شود مي استفاده اند، شده فرمت الًقب كه يهاي سكدي مورد در سوئيچ نيا.   

[/s] : درايو را به درايو راه انداز تبديل مي كند.  

  .كند مي نيز انداز راه را آن و شود يم  A  : فالپي موجود در درايو بندي قالب سبب رزي دستور   :مثال 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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    Format A: /S   

   Chkdsk دستور    

   :گيرد مي قرار استفاده مورد   رزي صورت به آن روي موجود اشكاالت رفع و سكدي وضعيت بررسي براي دستور ناي  

   Chkdsk [نام درايو] [/F] [/V]   

  .شود مي گرفته نظر در فعال ودراي نشود، ذكر نام درايو   كه صورتي در

 [/F]  : شود مي سكدي سطح احتمالي تاالاشك رفع سبب.  

:[/V] شود مي سكدي روي موجود هاي پرونده همة وجود مسير و نام شنماي سبب.   

 )فهرست ها (پوشه ها تيري مديدستورها

   dir دستور 

  : شود مي استفاده رزي صورت به سكدي هاي پوشه و ها پرونده مشاهدة براي دستور ناي از 

  ... ,[/ P] [/W] [/B] [ /a: attribute] [/s ]پرونده ةشخصم : Dir[d   

    .باشد مي جاري مسير در موجود هاي فهرست نام شود، يم   نوشته>  DIR<   ها آن مقابل در كه  اسامي 

    Dir autoexec.bat                  :                                                                                                                                     مثال 

  . را نمايش مي دهدautoexec.batاين دستور تنها مشخصات پرونده ي          

  

 )  Md) Make directory دستور

  :است رزي صورت به دستور   ناي كلي شكل .شود مي استفاده سكدي روي بر )پوشه( فهرست جاداي براي دستور ناي از 

 Md [d :]   < فهرست امن  > 

  :  [d:]  نيا( .شد خواهد گرفته نظر در فعال  ودراي نشود، ذكر اگر و دآي مي وجود به آن در فهرست كه است ويدراي كنندة مشخص  

  :مثال .است نظر   مورد پوشة نام نيز >فهرست نام  < .)است اختياري پارامتر  

  C:\> Md bookDir   

  .كند مي جاديا C   :  ودراي شهري در را bookDir    نام به  اي پوشه دستور، نيا 

 1 C:\> Md A:\NewDir\dir   

   .كند مي جاديا A:\NewDir    مسير در را  dir 1 منا به اي پوشه دستور نيا 

دام نسبت به ايجاد يك فهرست يا فولدر اق ) Prompt  Command(كدام يك از دستور هاي خط فرمان                             

       )92دولتي (مي كند؟ 

1 (CD                                      2 (Md                                          3 (Rd                                        4 (dir 

 )Cd  ) Change directiory   دستور

  :است رزي صورت   به دستور از استفاده شكل .شود مي استفاده جاري مسير تعيين و تغيير براي دستور ناي از 

   Cd [d  :][ فهرست نام [..][\][ 

  [d  :]كند مي عمل آن روي بر دستور كه است ويدراي نام.   

  .است فعال مسير تغيير  براي نظر مورد پوشة نام ]فهرست نام [

\  Cd  شود مي ودراي ةشري به فعال مسير تغيير سبب.  

 سؤال كنكور
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...  Cd  شود مي درختي ساختار در ترالبا سطح كي به فعال   مسير تغيير سبب.   

 :       به ساختار درختي نمونه زير توجه كنيد: مثال 

D:\  
                                                                                                                                                 

  

  

  

  
 

D:\My Program\projec1>Cd.. 

   .شود مي درختي ساختار در ترالبا سطح كي به فعال   سبب تغيير مسير 

 ) : Rd  ) Remove directory   دستور  

  : است   رزي صورت به دستور ناي كلي شكل .شود مي استفاده ها پوشهحذف  براي دستور ناي از 

  Rd [d:]< فهرست نام   >   

  [d:] مداري را آن روي از اي پوشه حذف قصد كه است ويدراي نام.  

 فهرست مفهوم به . فهرست .كند مي جاديا خودكار صورت به  ..و . هاي نام به دوفهرست عامل سيستمد،جدي فهرست هر جاداي با:نكته  

  .است درختي ساختار در باالتر   سطح كي فهرست مفهوم به .. فهرست و جاري 

  .باشد .. )يعني (نظر مورد شاخةاز قبل  فهرست  دردباي  فعال مسير  فهرست، هر ذفح براي :نكته 

   Tree دستور 

    ورتص به دستور از استفاده كلي شكل  .شود مي درختي صورت به فعال مسير هاي پوشه رزي و ها پوشه همة شنماي سبب دستور ناي 

[ مسير  ] Tree [d:] [/f  ]                                                                                                                                    :        است رزي        

   بـر  عالوه/   f  از استفاده .شود  داده مي  نشان ها  فهرست ساختار  فقط گيرد،  قرار استفاده  مورد f/   بدون Tree   دستور كه صورتي در

   .دهد مي نشان نيز را ها آن درون هاي پرونده درختي،   ساختار

   پروندهتيري مديدستورها

    Copy دستور 

   :شود مي استفاده رزي صورت به ها پرونده ادغام اي برداري نسخه جاد،اي براي دستور ناي از  

 ) 1 Copy  < پرونده نام   > [ ويدرا  ][ دجدي نام  ]      

 ) 2  Copy < 1 روندهپ  > + < 2 پرونده  > [ ويدرا ] < دجدي پرونده نام   >  

   :مثال  

            \:  C:\> Copy     *.Com      D   

 نـسخه  نـام  تغييـر  بـدون   D  : ويـ درا   ةشريـ  بـه  را  ) C  : ودرايـ  ةشير( جاري مسير در موجود  Com   پسوند با هاي پرونده همة دستور نيا 

   .كند مي برداري 

   :مثال 
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     D:\>   Copy    con    New.txt   

   .شود يم  D  : ودراي شهري در  New.txt   نام به ديجدي پروندة جاداي سبب دستور ناي اجراي 

  .كنسول ورودي استاندارد صفحه كليد و كنسول خروجي استاندارد صفحه ي نمايش است: نكته   

    D:\>    Copy         file1.txt + file2.txt         file3.txt                                                                                                    :مثال

  file3.txt   درپرونده حاصل قراردادن   و  file1.txt   اتمحتوي انتهاي به file2.txt  پرونده اتمحتوي افزودن سبب دستور ناي اجراي 

  .شود مي

 c.text        b.text     +    a.text       Copy     )89دولتي (حاصل اجراي دستور روبه رو كدام گزينه است ؟                          

  .نمي توان استفاده كرد + دستور خطا دارد ، از عالمت ) 1

  .ايجاد مي شود c اضافه مي  شود و پرونده ي a به انتهاي پرونده ي bمحتويات پرونده ي ) 2

  .اضافه مي شودc  به انتهاي پرونده يb و aمحتويات پرونده ي ) 3

  . ايجاد مي شودc اضافه مي شود و پرونده ي b به انتهاي پرونده ي aمحتويات پرونده ي ) 4

   2گزينه : پاسخ 

   C:\>   Copy Mydoc.txt   prn                                                                                                                                  :مثال

 كلمات از كيي و بوده  Printer   كلمة از شده برگرفته  prn  شود مي  Mydoc.txt   پرونده اتمحتوي چاپ سبب دستور ناي اجراي 

  .است عامل سيستم  كليدي 

    ها وفهرست ها پرونده نامگذاري براي توانند نمي   و باشند مي عامل سيستم كليدي كلمات جزء  Con و  Prn,Aux   مانند كلماتي : نكته

  .شوند استفاده

 ) : del  ) Eraseدستور

  : شود مي استفاده رزي كلي شكل با پرونده حذف براي دستور نيا 

  > [/P]      مسير> [پرونده مشخصه [   Del   

 .است مجاز دستور نيا در نيز ? و *عمومي كاراكترهاي از استفاده .كند مي مشخص را هپروند وجود محل ]مسير[ 

 [/P ] شود مي پرونده حذف از قبل حذف يدتأي پيام شنماي سبب.  

  A:\>    Del     *.txt                                                                                                                                   : مثال  

   .شود مي جاري مسير از.  txt    پسوند با هاي پرونده حذف سبب دستور ناي اجراي 

  D:\Del B??.EXE:                                                                                                                                   مثال 

 شروع مي شوند، خواهد b از مسير جاري كه نام آنها سه حرفي و با  حرف EXEاجراي اين دستور سبب حذف پرونده هايي با پسوند 

  .شد

   Rename دستور 

  :كنيد توجه رزي مثال به .شود مي استفاده ها پرونده نام تغيير براي دستور نيا

   E:\Utitity>Rename                   OldDoc.tmp             NewDoc.tmp              
  7نصب سيستم عامل ويندوز 

  . شامل تمامي ويژگي هاي موجود در ويندوز است7ويندوز  Ultimateنسخه : نكته 

 سؤال كنكور
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ات استفاده  مبني بر خواندن و قبول قوانين و مقررPlease read license term صفحه اي با عنوان 7در مراحل نصب ويندور : نكته 

  . وجود دارد7از ويندوز 

 ةنـ گزي كـه .اسـت  Custom    و  Upgrade   ةنـ گزي دو شـامل  مرحلـه  نيـ ا بايد نوع نصب را انتخاب كنـيم ،  7 نصب ويندوز 6در مرحله : نكته 

                           انتخـاب  را دوم ةنـ يگز د،جديـ  نـسخة  نـصب  يبـرا  .اسـت  قبلـي  هـاي  داده حفـظ  بـا  7 نـدوز وي بـه  قبلـي  نـدوز وي عامـل   سيـستم  ارتقاي براي اول 

  .كنيد

  واهـد خ بـين  از ودرايـ  آن در موجـود  اطالعـات  تمـام  7 سـخت در هنگـام نـصب وينـدوز         سكديـ  يوهـا دراي اندازة تغيير صورت در: نكته  

   .دبسازي دلخواه   اندازة با دجدي هاي ودراي از سپس و كرده حذف را ها آن دباي ابتدا ها ودراي  حجم  تغيير يبرا .رفت

  :  مرحله ي زير است 5مراحل اصلي نصب ويندوز شامل 

   ندوزوي هاي پرونده يكپ :  Copying windows files  ـ1 

  نــدوزوي شــدة كپــي هــاي پرونــده   دادن توســعه و كــردن بــاز بــه مربــوط و اســت نــصب قــسمت نتــري يطــوالن :  Expanding files   ـــ2 

   .است انهراي سخت سكدي روي

   ندوزوي هاي يژگوي نصب :  Insalling features ـ   3 

ــ4  ــصب :  Installing Updates  ـ ــا بروزرســاني ن ــت ه ــهراي آن از پــس كــه اس ــه را ان ــورت ب ــدازي راه  خوكــار ص ــد مــي مجــدد ان  . كن

مراحـل   تـا   شـود  مـي  مجـدد  يانـداز  راه  خودكـار  صـورت  بـه  انـه راي آن از پـس  كـه  اسـت  يانپاي ةمرحل :  Completing installing  ـ  5 

  .برسد انپاي به نصب 

  :در نصب ويندوز مرحله ي تعيين نوع حفاظت گزينه هاي زير وجود دارد 

Use recommended setting ) هنگام امنيت شافزاي سبب نهگزي ناي انتخاب :) ها بروزرساني و ها توصيه نمهمتري نصب    

   .باشد مي احتمالي مشكالت برخط حل قابليت نصب همچنين و نترنتاي از استفاده

Instsll important updates only ) هنگام در  امنيت كاهش سبب نهگزي ناي انتخاب :) ها بروزرساني نمهمتري نصب فقط  

   .شود مي احتمالي مشكالت نآنالي حل قابليت حذف همچنين و نترنتاي  ازاستفاده   
   .باشد مي عامل سيستم ناي يامنيت   هاي حفره و ضعف نقاط كردن برطرف ، 7ويندوز)   Service Pack(خدماتي  هاي بسته از هدف :نكته

آن ،    اجـراي  يبـرا  .اسـت  كـرده  ارائـه  سخت سكدي هاي پارتيشن پيكربندي تيرمدي و مشاهده براي اي رنامهب 7ندوزوي عامل سيستم : نكته  

    .كنيد كليكدوبار   Computer Management  پسس و  Administrative Tools ةنگزي روي ندوزوي كنترل مركز از

 از ليست ابزارهاي مديريتي در سمت راست ، ليستي از پارتيشن هاي موجود روي ديسك سخت به همراه مشخصات آنها ه برنام ايندر

  .قابل مشاهده است... شامل نوع سيستم پرونده ، كل ظرفيت ، ميزان فضاي آزاد و 

   7ندوزي پرونده در وستميارتقاء س

 جـداولي  از سـخت  سكديـ  يوهـا دراي يروموجـود  هـاي  وپوشـه  هـا  پرونـده  تيرمـدي  بـراي  كـه  اسـت  عامل سيستم از بخشي پرونده سيستم

  .است استفاده قابل 7ندوزوي وسيلة به    NTFS  و  FAT   پروندة سيستم نوع دو .كند مي استفاده 

   .استفاده مي شود Convert دستورراي اين كار ازب. تبديل كردNTFS به FATآن را از اي سيستم پرونده ي يك درايوبايدبراي ارتق

  .شود مي  اجرا )Command prompt( سيستم دستور اعالن در دستور اين

 : استري اعالن دستور به صورت زة در پنجرConvert استفاده از دستور يلشكل ك

Convert  Volume    /fs:ntfs              [/V] 

Volumeآن را به ة پروندستمي سريي است كه قصد تغيوي نام دراة كنند مشخص NTFS ديدار. 
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 fs:ntfs / ي ذكر شود و به معناديحتما با file system:NTFSاست . 

[/V] : ها انجام يي ها و راهنماامي پة كامل همشينما  باوي دراة پروندستمي سلي،تبد  پارامترنيدرصورت استفاده از ا.  استيارياخت   

 .دي توجه ك نري مثال زبه. شوديم

Convert E: /fs:ntfs/ v 

  . ماندي مي صورت قفل شده باقبه ل،ي تبدندي فرالي تا زمان تكموي كند و دراي مورد نظر را قبل از شروع قفل موي دراConvert ةبرنام

مانند راه (گري دي در زمانو،ي دراة پروندستميس ليه تبد كند كي مشنهاديپ ند مورد نظر را قفل كوي نتواند درايلياگر برنامه به هر دل

 ويدرا در  موجود دري ، داده هاNTFA به FAT ة پروندستمي سليه در تبد كديبه خاطر داشته باش.  شودانجام) ستمي مجدد سيانداز

  . شوديحفظ م

 داده همة رفتن ازدست بسب كار اين كهت درايواس مجدد بندي قالب ،FAT به NTFS پروندة سيستم تبديل روش تنها:نكته

  .شد خواهد آن روي موجود هاي
  )92دولتي (كدام روش تبديل سيستم پرونده ، بدون از دست د ادن داده هاي موجود روي درايو ، انجام مي شود؟                          

1 (NTFS به FAT32              2 (FAT32 به FAT               3 (NTFS به FAT                  4 (FAT به NTFS  

  4گزينه ي : پاسخ 

  )89دولتي ( تبديل كرد ؟ FAT را به NTFS با كدام دستور مي توان سيستم پرونده ي ،با حفظ داده هاي درايو                           

1 (Convert                 2 (Convert با سوئيچ V       /                  3 (NTFS2FAT                        4 (ممكن نيست  

  4گزينه ي : پاسخ 

  )87دولتي ( تبديل كرد؟ FAT  را بهNTFSچگونه مي توان سيستم فايل                            
   Convertاستفاده از فرمان ) 2                              فرمت دوباره ي درايو                     ) 1

  با حذف تمام اطالعات روي درايو) Partirion Magic                      4 افزار به كمك نرم) 3

    .منظور از فرمت همان قالب بندي است  :1پاسخ گزينه 

   NTFS پروندة سيستم حفاظتي امكانات

  .است NTFS پروندة سيستم مهم هاي قابليت از ها پوشه و ها پرونده رمزگذاري و سازي فشرده

   در صورتي كه كادر كنار عبارت )Advanced Attributes پنجره ي   (NTFSخصات پيشرفته ي پرونده در در پنجره مش

 Comress contents to save disk space را عالمت داركنيد براي صرفه جويي در فضاي ديسك ، محتويات پرونده يا پوشه 

 را عالمت دار كنيد سيستم Encrypt contents to source dataو اگر كادركنار عبارت . را به صورت فشرده نگهداري مي كند 

به اين ترتيب فقط . عامل محتويات پرونده يا پوشه را به صورت محرمانه تلقي مي كند و آن را به صورت رمزگذاري شده نگاه مي دارد

  :وارد سيستم شده است قادر خواهد بود ي كه با حساب كاربري مدير سيستم مدير سيستم و كس

  . نام پرونده يا پوشه را تغيير دهدوپرونده به پوشه را به محل ديگري كپي كند تويات پرونده يا پوشه را مشاهده كند يا تغيير دهد ، مح

  

 اينترنت:   فصل هشتم

 

    خدمات اينترنت 

   به عبارت ديگر. رتباط هستنددر ا  اينترنت يك دنياي مجازي است كه در آن مجموعه اي از رايانه ها در شبكه هاي مستقل با يكديگر 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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 آغاز اينترنت ة را مي توان نقطآرپانت ةشبك. جهان در دسترس است   ، اينترنت شبكه اي از شبكه ها است كه خدمات آن در سراسر

  :خدمات ارائه شده در اينترنت به شرح زير است . هيچ مؤسسه يا كشوري مالك اينترنت نيست .دانست

  )WWW) World Wide Webي اطالع رساني تحت وب جهاني استفاده از وب گاه ها. 1

  دسترسي به بانك هاي اطالعاتي راه دور . 2  

  )پست الكترونيكي(ارسال و دريافت نامه هاي الكترونيكي . 3

   خبري و تخصصي گروه هاي . 5                                                              خدمات انتقال پرونده               . 4

  تلفن اينترنتي . Chat(                 7(كنفرانس هاي از راه دور و گفتگوي زنده و گپ  . 6

  اينترنتتصال به  روش هاي ا

  : اينترنتي متصل شويدةبراي اتصال به اينترنت بايد به يكي از دو روش زير ، به سرويس دهند 

 ةسرويس دهند   محلي نقشةشبك   در اين روش ، يكي از رايانه هاي: محليةبك اينترنت در شةاتصال به سرويس دهند )الف  

  به اين رايانه ها سرويس. شونديبه آن متصل مشبكه مانند كابل و هاب،   رايانه ها با استفاده از رابط هايةبقيرا داردو  )Server(اينترنتي

  مورد نهادهايي كه قصد اتصال تعداد زيادي رايانه را دارند ،ز آموزشي و در سازمان ها ،مراكالًمعمو اين روش. گويند) Client (گيرنده

   .استفاده قرار مي گيرد

   اينترنتية در اين روش ، رايانه با استفاده از مودم و خط تلفن ، به سرويس دهند  : )Dial up ( خط تلفن ةارتباط به وسيل)ب 

 ة شود، در قبال دريافت هزينيگفته م   ISP   اين مؤسسات كه به آن ها.  مي شود كه خدمات اينترنتي ارائه مي دهند ، متصل مؤسساتي

   .اشتراك ، به كاربران امكان ارتباط با رايانه خود را مي دهند

   )Dial up Connection(  ايجاد يك ارتباط اينترنتي با خط تلفن 

مطمئن  در ويندوز  چيز بايد از نصب مودم و عملكرد صحيح آن قبل از هر  مي گيريم سپس ISP  يك از  يك حساب اعتباري ارتباط  

در اين پنجره مي توانيد همه ي .كليك كنيد    Network and Sharing Center  شده و روي   Control Panel   ةوارد پنجر. شويد

 Create a newزينهبراي ايجاد يك ارتباط جديد روي گ.آيكن هاي ميانبر ارتباطات شبكه اي ويندوز را مشاهده كنيد

connection  در صورتي كه رايانة شما به شبكة محلي متصل است و قصد داريد مجوز استفاده از اتصال ايجاد شده را . كليك كنيد 

  .را عالمت دار كنيد   Allow other people to use this connectionبه ساير رايانه هاي شبكه بدهيد ، كادر كنار عبارت 

   اتصال به اينترنتي تواند براي سيم هم مي بةشبك   و كارتي محلة مانند كارت شبكي ديگرة شبكيوه بر مودم، رابط هاالع  :  نكته

  .استفاده شود

    مرورگر وب 

 ي، تصويرها شامل متن ، گرافيك ، صدا  صفحات وب مي توانند.  خدمات اينترنتي ، در قالب صفحات وب ارائه مي شوندةبخش عمد 

 باز كردن صفحات وب و مشاهده آن ها ، به برنامه هاي خاصي به نام يبرا  . باشند)مانند موسيقي و فيلم( و چند رسانه اي متحرك 

ندوز ارايه يمحصول مايكروسافت است و همراه سيستم عامل و) Internet Explorer (IEمرورگر  . نياز داريم)Browser(مرورگر

 .مي شود

 وب گاه مورد ياجرا مي شود ، نشان  وقتي نرم افزار مرورگر.  استسرويس دهنده/ گيرنده  سرويسوب در اينترنت داراي مدل  

   وب در درون خود داراييصفحه ها.   چه صفحه اي را داريمةمشاهد  ع مي دهد كه قصدال وب اطةبه سرويس دهند  )URL  (نظر 

   .مي دهد   ديگر راي پيگيري پيوندها و ارتباط با صفحه ها هستند كه به بازديدكننده ، امكان)Hyperlink (فرا پيوندهايي 
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URL  = Uniform Resource Locator) به نشاني اينترنتي وب گاه ،:  )نشاني منبع هم شكل URLگويند .  

    فايرفاكسيورگر اينترنتمر
   .شودبه صورت پيش فرض نمايش داده مي )   Home Page( خانگي يا  اصلية هر مرورگر، صفحيبا اجرا

   :   )Home Page  (ي خانگةصفح

همچنين هر سايت اينترنتـي نيـز   . مي شود   ناميدهي خانگةنخستين صفحه اي كه به محض ورود به محيط مرورگر نمايش مي يابد ، صفح      

   .ي يابد نمايش مناحيه صفحه وب درخواستي درةصفحدر فايرفاكس .گويند   ي خانگة شروع است كه به آن نيز صفحةداراي يك صفح

  . ناحيه صفحه وب نمايش مي يابدقسمت  صفحه درخواستي در

     وبي هايساختار نشان
   http://www.google.com به شرح زير استآن ةدهند    تشكيليبخش ها.  استي كامل وب گاه اينترنتي از يك نشانينمونه ا  :   

 مثال ذكر شده، پروتكـل مربـوط بـه    يبرا   . كند ي اينترنت را تعيين م    ةك استفاده از شب   پروتكل ،ياين بخش از نشان    :  http://www ـ   1 

   .انتقال فرامتن است

   . شوديعات در اينترنت استفاده مال تبادل اطي است كه براقراردادي: پروتكل

   .سه يا فرد استشركت، نهاد، موس  )ياختصار(  نامكنندة  صنام حوزه مشخ.  كندي را مشخص منام حوزهاين بخش  :  Google   ـ2 

بـه   .  شـود  ياساس فعاليت حوزه تعيين م       بر الًدامنه معمو .  شود ي ناميده م   دامنه  كند و  ي را مشخص م   نوع حوزه اين بخش    :  com  ـ3 

 ي كه دو نويـسه ا ي كشوري تواند براساس مشخصه هايدامنه م. است  يبه مفهوم تجار commercial   برگرفته از   com  عنوان مثال، 

   . مربوط به ايران استةدامن  ir  عنوان مثال،    به. تند، نيز تعيين شودهس

  مانند نوار منو.  مي كنند شامل گزينه هايي هستند كه امكان دسترسي سريع به فرمان هاي متداول را فراهمنوار ها : توجه 

بـه صـورت     را فشار دهيم مرورگرCtrl+Enterي در صورتي كه در نوار آدرس فايرفاكس ، نام حوزه را تايپ كنيم و كليد ها: نكته 

  .  را به انتهاي نام حوزه اضافه و شروع به بارگذاري مي كند.com را به ابتداي نام حوزه و پسوند www://httpخودكار پيشوند 

  .كليك كنيد   Bookmarks  ة گزينيرو Firefox     از منوي وب گاه هاي مورد عالقه ها ي مديريت نشانيبرا

  . استفاده مي شودCtrl + Dبراي اضافه كردن نشاني به اين ليست از 

                          ةگزينـــ  يبـــا كليـــك رو  . قابـــل مـــشاهده اســـت  History ســـوابق وب گـــاه هـــاي بازديـــد شـــده در ليـــست      Firefoxدر 

Recently Closed tabs    شودينشان داده م    كه اخيرا ً بسته شده انديانه هاي وب گاه هاي موجود در زبينشان .   

   ايجـاد    فايرفـاكس ة برنامـ ةبـه وسـيل     موقت، روي ديـسك سـخت  ةدر حين گشت و گذار در وب گاه ها ، به تدريج تعداد زيادي پروند          

 ايـن    بهتـر اسـت  ي حفـظ محرمـانگ  يبـرا . شده اند را افزايش مـي دهنـد         ديده الًاين پرونده ها، سرعت نمايش صفحاتي كه قب       . مي شود 

  .كنيد   پرونده هاي موقت را پاك سازي

  يـا  ، موتور هـاي جـستجو       اولين و ساده ترين روش       ؟دننوب گاه مورد نظر، دسترسي پيدا ك        ي به نشان  ندكاربران اينترنت چگونه مي توان    

  .هستند  )Search Engine(جويشگر 

   .ج در زمان جستجو، تأثير مستقيم داردتعداد نتايدر يك جستجوي اينترنتي : نكته 
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   روسي ضدوي و برنامه هاروسيو  :نهمفصل 
 

   مخربيبرنامه ها

  هـا  داده ايـ  هـا  برنامـه  رفـتن  نبـي  از يحتـ  و كارايي كاهش، انهراي عملكرد شدن مختل موجب هستندكه هايي برنامه مخرب هاي برنامه 

 بـه عنـوان مثـال برنامـة         كننـد  مـي  فـراهم  مجـاز  رغيـ  افـراد  بـراي  را   هـا  داده ايـ  انـه راي زا اسـتفاده  سوء اي يابي دست نچني هم شوند، مي

ــرب ــد          Blasterمخ ــر ش ــا تكثي ــر دني ــت سراس ــاي اينترن ــده ه ــرويس دهن ــا وس ــه ه ــامي رايان ــاهي روي تم ــسيار كوت ــان ب  . در زم

 .،كرم ههرزنام ، جاسوس ، تروا اسب ، روسوي  :  از  اند تعبار مخرب هاي برنامه از يبرخ

 گـر دي انـه راي بـه  انـه راي كاز يـ  خود،  رتكثي با تواند مي كه است كوچكي برنامة روسيو :  )Virus  (ي ا انهي را ي ها روسيو) الف 

 نايـ  از اي نمونـه  .شـوند  اي مي  انه راي  هاي افزار  نرم رساي درست ياجرا  از مانع و كرده مختل را انهراي عملكرد ها روسيو .شود  منتقل

 سكيـ د   روي اطالعات كپي به اقدام كه بار اما هر  ندارد خود از عملكردي چعادي هي  طشراي در كه است  Autorun.inf اه روسوي 

 .مي شود منتقل انهراي به روسوي سك،دي آن  از استفاده صورت ودر شود مي كپي نوري سكدي به ناخواسته  روسوي ناي د،كني نوري 

 ايـ  كـاربران  ةلوسي به نترنتاز اي اطالعات افتدري هنگام ناخواسته كه است اي برنامه تروا سبا  :) Trojan Horse (اسب تروا )ب 

شـوند   منتـشر مـي    خودشـان  كه اي انهيرا   هاي روسوي  برخالف .شود  مي منتقل  انهراي روي ها سكدي رنظي جانبي هاي حافظه قطري از 

   دو  شـامل  تروا   اسب كلي طور به  نصب عملكرد مخرب خود را نشان مي دهند و معموالً پس از  .ندارند يتقابلي نچني تروا هاي   اسب 

 كننـده  حملـه  ةانراي  در كه دهنده سسروي بخش يگردي و شود مي  نصب  شما  ةان راي  روي كه رندهگي س سروي بخش  . است بخش

  .دارد قرار 
اطالعات از اينترنت به وسيله ي كاربران،يا از طريق حافظه هاي جانبي نظير برنامه اي ناخواسته كه هنگام دريافت                            

  )92دولتي (ديسك ها ، روي رايانه منتقل مي شوند ، و معموالً پس از نصب عملكرد مخرب خود را نشان مي دهند ، چه نام دارد؟

   )Virus  (ي اانهي راروسي و)Spyware(       4 (جاسوس ) Worm(       3  (ورم) Trojan Horse(      2 ( اسب تروا )1

 .  jpg  قالـب  بـا  پرونـده  كي كه  است ممكن يگاه.است  «exe»، «vbs»،«com»،«bat   تروا، اسب حاوي   هاي پرونده اكثر قالب

   نام  با كه  تاس .  exe   پرونده ناي اصلي قالب واقع در نشود،   مشاهده عكسي  اجرا از وپس شود افتدري يكالكتروني پست صورت به

*. jpg.exe  است شده ارسال . 

  قرار انه راي تامني جلويي  نقطة در ها روسيضدو    واقع در .شود تروا به ستمسسي شدن آلوده از مانع تواند نمي روسضدوي وجود :  نكته

   .كند مي عمل مخرب فزارهايا نرم از بعضي  پنهاني حركات برابر در يتامني ةپشتوان   كي انعنو به ها آن بلكه .ندارند  

  )92دولتي (گزينه صحيح كدام است؟                         

  . ، كپي هايي از خودشان را روي ديگر رايانه ها مي فرستند كه ممكن است بدون اطالع كاربر باشدSpywareجاسوس ها يا ) 1

  . هستندWormه آدرس هاي مشخص ارسال مي كنند ، كرم يا اطالعاتي را از سيستم جمع و بنامه هايي كه بدون اطالع كاربر،بر) 2

  .وجود ضد ويروس نمي تواند مانع از آلوده شدن سيستم به اسب تروا شود) 3

  .فايروال ها و ضد ويروس ها در رايانه عملكرد مشابهي دارند) 4

  3گزينه ي : پاسخ 

 روش  ايـن نبـودن  زآميـ  تموفقيـ  صـورت  در كـرد  استفاده  Anti Trojan  هاي برنامه از توان مي ستمسي از تروا اسب كردن پاك يبرا

  .ديكن  نصب را ازني مورد افزارهاي نرم و عامل ستمسي مجدداً  دباي

  هاي آدرس به را ها وآنكرده  جمع ستميس  را از اطالعاتي كاربر، اطالع بدون كه هستند هايي برنامه : )Spyware (جاسوسها )ج 

 سؤال كنكور

 سؤال كنكور
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 صـورت  به توانند نمي ابي روسوي افزارهاي اند،نرم درآمده رمز به ها روسوي نيا معموالً كه آن به توجه با.كنند مي ارسال مشخصي  

  .كنند اقدام  روسوي  ناي شناسايي  به نسبت ، رمزگشا بخش شناسايي با  توانند مي اما كنند، ييشناسا    را ها آن ممستقي 

 است ممكن فرستند مي ها انهراي گريد    روي خودشان هايي از كپي ،  شبكه  از فاده است  با كه هايي برنامه  :  )Worm (كرم ها )د 

 كردن كپرترافي با شههمي باًتقري ها كرم. شوند نمي متصل  گردي  يياجرا  هاي برنامه به ها روسوي فبرخال و باشد كاربر اطالع بدون 

 .شوند مي آن  به زدن صدمه باعث شبكه 

 نيا .شود مي افتدري ناشناس شخاصا طرف از هستندكه اي ناخواسته يكالكتروني هاي نامه ، ها  هرزنامه : )Spam  (هرزنامه ) هـ 

 .دارد يتجار  يغاتتبلي جنبة معموال موضوع و محتوا لحاظ از  ها نامه 

   .شبكه و يجانب ةحافظ :است رپذي امكان راه دو از مخرب هاي برنامه انتقال :  مخربي انتقال برنامه هايروش ها 

  : روسي ضدوة برنامكي يمشخصات كل
 آلوده  پروندة كي انهراي روي دارد كه امكان  )پشتيباني شركت توليدكننده نرم افزار ضد ويروس       (: Submit  اي آلوده   ة ثبت پروند  • 

  آلوده  ةپروند  Submit مكانا دباي روسضدوي ةبرنام.نباشد آن   سازي پاك به قادر  روسضدوي برنامة باشدكه داشته وجود روسوي به 

 .كند   سازي پاك را آلوده پروندة بتواند زمان نتري كوتاه در تا ، باشد داشته كننده دتولي شركت ياصل  سرور به  را 

 :  خودكاري به روز رسان• 

   :انهي مصرف كم منابع را• 

   .كند شناسايي را ها ويروس اجرا  حال در هاي روندهپ عملكرد و رفتار روي از بتواند روسضدوي برنامة ) : Smart(ي هوشمند• 

  .ارزش يك برنامه ضد ويروس به پشتيباني درست و به موقع آن توسط شركت سازنده است: نكته 

  روسيانواع ضدو

 روسيـ و ضـد  تفعاليـ  ازكنند ،  را آلوده ستميس  كه صورتي در ها روسوي از يبرخ   ) :Portable (   قابل حمليروسهايو ضد)الف 

 و ندارنـد  نـصب   به  ازني كه هايي افزار نرم  از حالت ناي در  . شود مي روسيو ضد  هاي برنامه نصب  از مانع يحت . كند مي يرجلوگي 

 .شود مي استفاده شوند اجرا گردي جانبي حافظة اي  نوري سكدي از ماًمستقي توانند مي 

  بـردن   نبي از براي  افزار نرم نيا  :  Microsoft Windows Malicious Software   ةلي مخرب به وسي بردن برنامه هانياز ب 

  جلوي ورود  روسوي هاي ضد  برنامه  رايز . ستاستفاده ني  قابل روس ضد وي   جـاي بـه  و شود مي استفاده ندوزوي در مخرب هاي برنامه

باشـد    قرارگرفتـه  حمله   مورد  عامل ستمسي كه شود مي استفاده زماني افزار نرم ناي اما رنـدگي مي را   عامل ستمسي بـه مخرب  هاي برنامه

   و بـراي شناسـايي      هـا  كـرم   و ترواهـا  شناسـايي  بـه  قـادر   فقـط  برنامـه  ـنيـ ا .كننـد  حـل را مشكل نتوانند شده نصب هـاي روسضد وي  و

ويـروس فقـط برنامـه هـاي مخربـي      ايـن ضـد   .  استفاده كنيدWindows Defenderجاسوس ها بهتر است از برنامه هاي ديگر مانند 

   . اجرا هستند را شناسايي مي كندل در حاندوز عامل ويستم كه در سي

 براي را خود اطالعات گاهپاي از بخشي ، ستميس  روي نصب به ازني بدون ها روسوي ضد نيا : )Online ( برخطيروسهايضدو )ب 

   .باشد مي اجرا زمان در ها آن بودن سبك برخط، هاي روسيو دض  يامزاي  از.كنند مي كپي ستمسي روي ها، روسوي شناسايي 

  و دآي مي شپي عملكرد تداخل  شود نصب همزمان روسضدوي برنامة دو كه اگر : )Installed ( قابل نصب ي هاروسيضدو)ج 

 عملكرد از يرجلوگي اي روسوي ورود از مانع ابي روسوي هاي برنامه  از يبرخ .افتدبي كار از افزاري نرم نظر از ستمسي كل است ممكن

  مورد ستمسي كردن پاك براي مخرب هاي برنامه به ستمسي شدن هآلود و روسوي ورود از پس ها آن از برخي و شود روسوي مخرب  

  .رندگي مي  قرار استفاده
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   ESET Smart Security  ة با برنامانهيمحافظت از را

   :شود انجام ريز   صورت دو از يكي به تواند مي حفاظت نيا  

 يعنـ ي.كنند مشاهده باشند وآن را داشته  دسترسي  شما ةانراي به توانند نمي شبكه كاربران رساي حالت ناي در  : Strict protection ـ  1 

  يژگـ وي نيا .است ترؤي رقابلغي شبكه در كاربرانر ساي ددي از ، دارد وجود   اشتراكي صورت به چاپگري اي پوشه شما ةانراي روي اگر 

 بـه  شـبكه  قطريـ  از اسـت  ممكـن  دارنـد  قـرار  نـان اطمي رقابلغي يطمحي در و دارند مبي سي كه كارت شبكه  است دمفي هايي انهيرا  براي 

   .شود نفوذ ها  آن

 در انهيرا شودكه مي سبب يژگ وينيا.باشد يم  پنهان ـا ي Stealth تخصوصي روسضدوي هاي برنـامـه در مهم هـاي يـژگوي از:نكته  

   .دهند قرار حملهمورد را نتوانندآن مخرب هاي وبرنامه ونفوذگرها باشد پنهان نيرساي ددي از نترنتيا اي داخلي شبكة از اعم سراسرشبكه 

 گذاشته اشتراك به از منابع توانند يم   كاربران وهمة است دسترس قابل شبكه تمام در انهراي ، حالت ناي در:   Allow sharing  ـ 2

   .كنند ستفادها چاپگر و پوشه مانند آن  شدة

 امكانات  از تماميد تا بتوانيد قرار دهيشرفتهيپ   اي Advanced    حتماً آن  را در حالت  روس برنامه ضدويني استفاده از ايبرا  :  نكته   

   .د استفاده كني آن

    حفاظتتيوضع 
  تعداد دسترسي هاين بخش هم چنينايدر  .كاربراست به ستمسي حفاظت طحوس تامني توضعي از دادن آگاهي،بخش ناي اصلي ةفيوظ 

  .م مي شودبه كاربراعال  شده است كه بهنگام سازيروسوي عاتال اطبانك    نسخة ن و شمارة آخريستم سيبه  )Block ( مسدود شده 

  .شود يم   داده نشان قرمز و نارنجي و سبز هاي رنگ با كه است حالت سه داراي حفاظت تيوضع 

 نـان اطمي روسضدوي برنامة عملكرد به توان ميو  است ستمازسي محافظت توضعي حداكثر در  ESET برنامة حالت نايدر:حالت سبز  • 

 . داشت  كامل 

 تمامي آتش ةواردي برنامة ، است ممكنو باشد  رفعالغي روسوي ضد برنامة اجزاي از بعضي دارد امكان حالت ناي در :يحالت نارنج • 

  )Block Network Traffic(    .باشد كرده مسدود را شبكه كترافي 

 دتهديـ  بروز لدلي به تواند مي بحراني  طيشرا  نيا . دارد وجود قرمز رنگ  به  حالت رتغيي امكان بحراني طشراي در فقط :حالت قرمز  • 

   .باشد آتش ةواردي اي الدرنگب  حفاظتيستمسي شدن  رفعالغي لدلي به است ممكن اي باشد انهراي به حمله اي

   ، اگر وضعيت حفاظت در حالت سبز باشد كدام ESET Smart Securityدر محافظت از رايانه ، برنامه ي                            

  )91دولتي (گزينه درست است؟ 

   تهديد به رايانه باشداحتمال بروز حمله يا) 2    س غير فعال است          بعضي از اجزاي برنامه ي ضدويرو) 1

   در حداكثر وضعيت محافظت از سيستم باشدESETبرنامه ي ) 4     ه آتش غير فعال باشد   سيستم حفاظتي بالدرنگ يا ديوار) 3

ي ازتعداد نفوذهـا  قدقي  آماريعاتالاطاين بخش  : )Anti Spyware&  Anti Virus (بخش ضد ويروس و ضد جاسوس 

   .ي دهدم  شده است را ارائه ستم كه به سييروست ويو تعداد  حمال  

  حاوي كه هايي ام پي همراه  شبكه بهقيطر  از شده افتدري هاي امپي كلتعداد  : )AntiSpam Module(ماژول ضد جاسوس  

 .شوند  مي  قسمت مشاهدهندراي باشند مي  هرزنامه

  :  )  Computer Scan (انهي اطالعات راشيپو  
 كـرده  شناسـايي  را هاي آلوده پرونده  تا  كند مي شپوي عسري يلخي را ستمسي روسضدوي كه است يروش :  Standard Scanحالت  

  بررسـي  بودن آسان  روشناي تيمز . ستني سازي اطالعات  پاك اتعملي انجام  براي كاربر مداخلة به يازني حالت نايدر .ببرد نبي از و

 سؤال كنكور
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هـاي   پرونـده  و يكـ الكتروني هـاي  نامـه  وجـه  چيهـ   به استاندارد شپوي .است روسضدوي برنامة يكربند پي اتجزئي دانستن   بدون  ستمسي

 سـرعت  به ، بپرسد سؤالي كاربر از كه ناي بدون  روسضدوي ، آلوده پوشة اي پرونده  شدن  داپي صورت در و كند نمي ينبازبي را  فشرده

                                                                .برد مي نبي  ازرا آن روسوي 

Custom Scan  : را  است كه كاربرن ايش رونيا  تيمز .ديكن   نتعيي خاصي يها متنظي انه،راي شپوي براي دتواني مي حالت ناي در  

  . دهدانجام   و در زمان كمتر شتر را با دقت بيش پويات تا عملي  قادر مي سازد

  :دارد وجود حالت سه آلوده پرونده كي سازي پاك يبرا  

1- Do Not Clean  : اعـالن  پنجـره  كيـ  روسضـد ويـ   برنامه  بلكه .شوند نمي اكپ خودكار طور به آلوده هاي پرونده حالت نايدر 

  .كند نتعيي را پرونده سازي پاك اتيعمل   نـوع كـاربر خود كه دهد مي اجازه و كند مي ظاهر خطر 

2- Default level  : شوند سازي پاك  خودكار   طور به آلوده يها پرونده تا كند مي تالش روسدويض حالت ناي در . 

3- Strict cleaning  : البتـه  كند مي حذف اي سازي  را پاكآن بالفاصله آلوده ةدپرون مشاهدة صورت در روسضدوي حالت ناي در 

  .دهد نمي انجام را كار ناي يستمسي هاي پرونده مورد در 

 نچني با  رفتار  براي انتخاب دو روسوي ضد ةبرنام در ، باشد روسوي  به  آلوده شده وآرشي اي فشرده  پوشة از  پرونده كي اگر:  نكته   

 و ها پوشه و شد خواهد حذف آلوده هاي پوشه و ها پرونده  فقط  Standard mode حالت در    . داشت خواهد وجود  هايي پرونده 

   .شود مي حذف فشرده پوشة اي پرونده كل   mode   strict cleaning حالت در اما . شوند نمي سازي پاك فشرده هاي پرونده

   آلودهي پرونده هاي رواتيعمل 

:Copy to Quarantine  جـا  درآن و منتقـل  روسضـدوي   برنامـة  ةلوسي به   محلي مطمئن به آلوده پروندة از كپي كي حالت ناي در 

  .شود مي نهقرنطي 

: Submit for analysis روسوي كه ناي انباشد ي روسوي  نوع ييشناسا  به قادر روسضدوي برنامة افتدكه مي اتفاق زماني حالت نيا  

 شگاهآزمايـ به  آن روسوي همراه به آلوده پرونده از  نسخه كي حالت ناي در .باشد نشده   ثبت روسوي اطالعات بانك باشد ودر  دجدي 

 .شود كاربرارسال به روسضدوي ديجد اطالعات  به همراه بانكجهآن نتيزتا پس ازآنالي شده الارس روسضدوي برنامه سازندهشركت  

 Clean : پرونـده  از سروويـ  اتعمليـ  ناي انجام از پس .باشد شدن سازي پاك قابل آلوده پرونده شودكه مي فعال زماني اتعملي نيا 

   .شود مي پاك  آلوده

 : Delete بود خواهد رفعالغي بخش نيادباش سازي پاك قابل پرونده اگر البته .شود مي استفاده وندهپر كردن حذف بـراي بخش نيا.   

: Leave  شود نمي انجام آلوده  پروندة يرو   ياتعملي چهي و شده بسته روسضدوي ةنامبر هشدار پنجرة بخش ناي انتخاب با.   

  . رابر تهديدات شبكه استسرويس بهنگام سازي يكي از باالترين سطوح امنيتي در ب: نكته 

   :  Antivirus and antispyware protection  مربوط به ي هاميتنظ  

  .باشد فعال شههمي  بخش ناي ياجزا   همة كه است ناي انهراي در تامني حداكثر  به دنرسي براي روسضدوي هاي برنامه كلية يةتوص 

  :است رزي شرح به ها يكربندپي ناي ستي ل

Real-time protection : از و بـوده   فعـال روسضـد ويـ   برنامـة  رديبگ   قرار دتهدي مورد انهراي كه لحظه هر در  ـ  زمان هم محافظت 

   .كند مي محافظت دتهدي برابر در  انهراي 

Threat Sense engine  :دهـستن  هآلـود  دهدكـه   مـي صتشخي ها پرونده   ورفتار عملكرد روي از بخش نيا ( دتهدي صتشخي موتور 

  )رخياي

Media Scan  : است شبكه روي عاتالاط و فلش حافظة سخت، سكدي شامل.  
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Web access protection  : طـور  بـه  روسبرنامـة ضـدوي   بخـش  نيـ ا كـردن  فعـال  با ، دداري دسترسي وب صفحات به كه يهنگام 

   .كند مي بررسي را ها آن محتواي و صفحات كلية  خودكار

    Log  داديرو 
  :دباشي داشته رزي شرح به روسضدوي برنامة عملكرد از كاملي گزارش ديوانت مي بخش ناي در

Detected threats   :برابر در روسضدوي برنامة  عملكرد  ةجنتي و   اند، داشته  راانه راي كردن آلوده كه قصد هايي روس وي حمالت 

   .دهد مي نشان را مخرب  هاي برنامه ناي

Events ) است   روسضدوي برنامة در اشكاالت و دادهاروي تمامي ثبت املش  :) هاداديرو.  

:On demand computer scan   هاي پرونده تعداد معموالً .شود مي ثبت است  شده ش پويانهراي  كه دفعاتي تعداد بخش ناي در 

  .شود مي ثبت شده سازي پاك   و شناسايي هاي روسوي تعداد همراه به شده  شپوي 

: ESET personal firewall log شود مي  ثبت ، شده  انهراي به  شبكه رونبي سمت از كه حمالتي تمامي گزارش  قسمتنايدر.  

Quarantine  : كه شوند مي محافظت و ثبت انهراي  درنهقرنطي صورت به  ها وجود ندارد آن سازي امكان پاك كه هاي آلوده پرونده

  .در اين قسمت قرار مي گيرند

  

  .در ميان بگذاريدcompfani@yahoo.com ايميل ل در مورد اين كتاب را با هر گونه سؤا

  

  .هيچ كتابي خالي از ايراد نيست ، خوشحال مي شويم شما دوستان عزيز ما را در جهت رفع كم و كاستي هاي اين كتاب ياري كنيد

ده از دوستان كنكوري در حال حاضر استفاده از اين كتاب رايگان است اما در صورت استفا

ه يكي از ب را  تومان4000آن و قبولي در كنكور و رضايت از كتاب ما بايد هزينه آن يعني 

  :شماره حساب هاي زير واريز كنيد

  

  

   واريز به حساب به نام باقرپور-

در اين شيوه مي توانيد با مراجعه به بانك و تكميل فيش واريز وجه با درج شماره حسابهاي سايت، مبلغ 

  :ا منتقل مي كنيد موردنظر ر
 شماره حسا ب نام بانك

 0210239301008 بانك صادرات

 489627740 بانك كشاورزي

  انتقال كارت به كارت به نام باقرپور -2
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در اين شيوه مي توانيد با مراجعه به دستگاههاي خودپرداز كليه بانكهاي عضو شتاب و يا سايت بانك 

 :مبلغ موردنظر را به يكي از شماره كارتهاي ذيل منتقل نماييد مورد نظر و انتخاب گزينه انتقال وجه، 

 كارتشماره  نام بانك

 6037691774067870 صادراتبانك 

 6037701203028250 بانك كشاورزي

  

  

        پيروز و موفق و سربلند باشيد در پناه حضرت حقپيروز و موفق و سربلند باشيد در پناه حضرت حقپيروز و موفق و سربلند باشيد در پناه حضرت حقپيروز و موفق و سربلند باشيد در پناه حضرت حق

 

  

  
 


