دانشگاه جامع علمی کاربردی

مجموعه تمرینها و دستورالعملهای کار با سیستم عامل
ویندوز
WINDOWS XP, Win 10
برای درس مبانی رایانه و دروس

فناوری اطالعات

تدوین:
مهندس علی ثاقب موفق
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تعریف بعضی اصطالحات :
 : Desktopاولین صفحه ای که بعد از باال آمدن سیستم عامل ویندوز مشاهده می گردد.
 : Backgroundتصویری که در  Desktopقرار دارد.
 : Iconعالئم و شمایلهایی که روی صفح  Desktopقرار دارند.
 : Start Menuمنوی اصلی که در قسمت پایین سمت چپ قرار دارد.
 : Fontفونت  ،نوع نوشتن می باشد.
 : Left Clickفشردن یک بار بر روی دکمه سمت چپ موس
 : Right Clickفشردن یک بار بر روی دکمه سمت راست موس
 : Double Clickفشردن دوبار پشت سر هم و سریع بر روی دکمه سمت چپ موس
 – 1تعداد درایو های هارد کامپیوتر و حجم هر کدام را بدست آورید.
 بر روی  my computerیا  This Computerصفحه  desktopمونیتور( صفحه ای که بعد ازباال آمدن سیستم عامل بر روی کامپیوتر ظاهر می شود)  double clickمیکنیم.
 تعداد  C:و  D:و  .....به جز درایو مربوط به  CDمجموع درایو های کامپیوتر است. بر روی درایو مورد نظر ( مثال  ) C:کلید سمت راست موس را میزنیم و سپس گزینه propertiesرا انتخاب می کنیم .
 در قسمت  used spaceفضای استفاده شده و در قسمت  free spaceفضای آزاد درایومشخص است
 در قسمت  capacityظرفیت کل درایو نوشته شده است آیا می توان محتویات یک  CDرا بر روی درایو  Cکپی کرد؟ شرح دهید. – 2جابجا شدن در قسمتهای مختلف هارد را انجام دهید .
 با  double clickبه داخل درایو یا فولدر مورد نظر میرویم با انتخاب  UPاز منوی باالی صفحه ( فلش به سمت باال ) از  subfolderبه folderو یا از  folderبه درایو میاییم
 با انتخاب  back , forwardنیز به وضعیت بعدی و قبلی می رویم .( فلش به سمت چپ )
 ابعاد پنجره های صفحه را تغییر دهید ( .موس را بر روی گوشه ها و چارچوب پنجرهها نگه دارید و به محض تغییر شکل موس کلیک سمت چپ موس را نگه داشته و آنرا
به چپ و راست و یا باال و پایین حرکت دهید )
 تعداد  ICONهای  DESKTOPرا پیدا کنید. با تکرار دستورات  ،تسلط کافی را بدست آورید. در صورتی که هنوز اشتباهی  Clickمی کنید و یا اینکه با  Double Clickموسنمی توانید فولدر یا آیکونی را باز کنید بایستی بیشتر تمرین نمائید.
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مشخصات کلی کامپیوتر را بنویسید .
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 بر روی  my computerیا This Computerصفحه  desktopکلید سمت راست موس رامی زنیم
 گزینه  propertiesرا انتخاب ( یعنی بر روی آن کلید چپ موس را می زنیم ) میکنیم مشخصات کامپیوتر در پنجره ای ظاهر خواهد شد مشخصات سیستم ( …  ) ram – cpu ,را بخاطر سپارید.پردازشگر Processor:
حافظه داخلی Installed Memory( RAM ):
نام رایانه Computer Name:
نام شبکه Domain:
 – 4مرتب سازی  iconهای صفحه  desktopرا انجام دهید .
 بر روی صفحه  desktopکلید سمت راست موس را می زنیم ( اشاره گر موس روی iconخاصی نباشد
 گزینه  arrange icon byیا  Sort Byرا انتخاب و بر اساس مورد  iconها را مرتب میکنیم ( مثال آخرین اصالح که  Date Modifiedمی شود ).
 در حالت  auto arrangeتمام  iconها به طور خودکار مرتب می گردد .در ویندوز  11اینگزینه نیست.
 روشهای دیگر مرتب سازی را بررسی کنید (.بر اساس تاریخ ،نام و سایز فایل و نوع و )... -5فولدری به نام  computer_classدر درایو  Cایجاد نمایید .
 بر روی  my computerیا  This Computerصفحه  desktopمونیتور double clickمیکنیم.
 درایو  Cرا انتخاب و بر روی آن  double clickمی کنیم . کلید سمت راست موس را می زنیم ( اشاره گر موس روی  iconی نباشد .اگر اشاره گرموس روی یک فولدر باشد ،داخل آن یک فولدر دیگر ایجاد خواهد کرد )
 گزینه  newو بعد  folderرا انتخاب می کنیم فولدری با نام پیش فرض(  ) new folderایجاد خواهد شد و به ما اجازه می دهد تا نامفولدر را تغییر دهیم.
 حال نام جدید خودمان ( مثال  ) computer_classرا بجای نام پیش فرض تایپ میکنیم با زدن اینتر یا کلید سمت چپ موس در جایی دیگر ،فولدر تثبیت میشود. فولدری دیگر در درایوی دیگر به نام خودتان ایجاد نمائید( نام فارسی) - 6نام فولدر را تغییر دهید :
 روی فولدر مورد نظر کلید سمت راست موس را می زنیم گزینه  renameرا انتخاب می کنیم حال نام جدید خودمان را بجای نام قبلی تایپ میکنیم با زدن اینتر یا کلید سمت چپ موس در جایی دیگر صفحه ( قسمت سفید رنگصفحه ) فولدربا نام جدید تثبیت میشود.
 -7فولدر را حذف کنید :
 روی فولدر مورد نظر کلید سمت راست موس را می زنیم گزینه  deleteرا انتخاب می کنیم فولدر حذف خواهد شد( ممکن است پیامی مبنی بر اتمام حجت برای حذف فایل بیآید که yesرا می زنیم )
اگر از حذف یک فولدر پشیمان شده ایم و بخواهیم آنرا مجددا بازیابی کنیم:
 به قسمت  ( Recycle Binسطل آشغال ) می رویم. فولدر مورد نظرمان را در  recycle binپیدا کرده و روی آن کلیک راست موس را می زنیم و3

سپس گزینه  restoreرا انتخاب می کنیم .تا فولدر به سر جای قبلی خود بر گردد.
– 8یک فولدر را به جایی دیگر از هارد کپی نماییدcopy-paste ………..
 روی فولدر مورد نظر( مثال  ) computer_classکلید سمت راست موس را می زنیم گزینه  copyرا انتخاب می کنیم به فولدر یا درایو مقصد ( مثال درایو  Dیا درایو  Cیا درایو  )Eمی رویم  ( .در صورتیکه می خواهیم فولدر را به داخل فولدر خاصی کپی نماییم  ،کافیست به داخل فولدر
مورد نظر نیز برویم یا فقط فولدر را انتخاب کنیم )
 کلید سمت راست موس را می زنیم ( مراقب باشید که اشاره گر موس در قسمتخالی صفحه مقصد باشد و روی  iconدیگری نباشد )
 گزینه  pasteرا انتخاب می کنیم. یک کپی از فولدر به محل جدید منتقل می شود – 9فولدر را به جایی دیگر منتقل نماییدcut – paste …………………….
 روی فولدر مورد نظر( مثال  ) computer_classکلید سمت راست موس را می زنیم گزینه  cutرا انتخاب می کنیم به محل مقصد ( درایو و فولدر مقصد -مثال درایو  Dفولدر  )New Folderمی رویم . کلید سمت راست موس را می زنیم (اشاره گر موس روی  iconی نباشد ) گزینه  pasteرا انتخاب می کنیم.و فولدر به محل جدید منتقل می شود .-11
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فایلی خالی به نام  file_classدر درایو  Cایجاد کنیدCreate file ……………...

بر روی  my computerیا  This computerصفحه  desktopمونیتور  double clickمیکنیم.
درایو  Cرا انتخاب و بر روی آن  double clickمی کنیم .
کلید سمت راست موس را می زنیم (اشاره گر موس روی  iconی نباشد )
گزینه  newو بعد  text documentیا ) )Microsoft word Documentرا انتخاب می کنیم
فایلی با نام پیش فرض(  ) new text documentایجاد خواهد شد
حال نام جدید خودمان ( مثال  ) file_classرا بجای نام پیش فرض تایپ میکنیم
با زدن اینتر یا کلید سمت چپ موس در جایی دیگر فایل تثبیت میشود.

 -11تغییر نام فایل ایجاد شده را انجام داده و سپس حذف فایل  ،کپی فایل  ،انتقال فایل
را مشابه دستورالعمل مربوط به فولدر انجام دهید.
 -12تایپ متن در فایل مورد نظر را انجام دهید.
 بر روی فایل مورد نظر  double clickمی کنیم . نرم افزار  notepadیا مایکروسافت ورد ،فایل را برای ما باز خواهد کرد. حال داخل فایل متن دلخواه ( مثال  ) this is computer class…. :را تایپ میکنیم حال برای ذخیره فایل در هارد کامپیوتر از منوی باال گزینه  fileو سپس  saveراانتخاب میکنیم
 از منوی  fileگزینه  exitرا انتخلب و خارج می شویم ( همچنین میتوان عالمت ضربدرگوشه باال سمت چپ را بزنیم و خارج شویم ) -فایل با محتویات تایپ شده ایجاد خواهد شد .

save as …………………………………..

 -13فایل را تحت نامی دیگر ذخیره نمایید.

 بر روی فایل مورد نظر  double clickمی کنیم . نرم افزار  notepadیا  Microsoft Wordفایل را برای ما باز خواهد کرد.4

 حال داخل فایل متن دلخواه ( مثال  ) this is computer class :را تایپ میکنیم حال برای ذخیره فایل در هارد کامپیوتر از منوی باال گزینه  fileو سپس  save asراانتخاب میکنیم (.مثال درایو  Cو فولدر ) computer_class
 در صورتی که بخواهیم نام فایل جدید انتخاب کنیم در قسمت  file nameنام جدیدرا وارد میکنیم و بعد دکمه  save asرا زده و بعد خارج می شویم.
 -14محتوی فایل را بر روی چاپگر چاپ کنید……………………………………. .

file print

 بر روی فایل مورد نظر  double clickمی کنیم . حال برای چاپ فایل از منوی باال گزینه  fileو سپس  printرا انتخاب میکنیم -15فایل متنی جدید در کامپیوتر ایجاد کنیدNew File ………………………………..
 نرم افزار  notepadرا از طریق  startو سپس  windows – accessoriesاجرا می کنیم متن مورد نظر را تایپ و ذخیره می نماییم برای ایجاد فایل جدید دیگر از منوی  fileگزینه  newرا انتخاب می کنیم و متن جدید راتایپ و مجددا ذخیره می نماییم .
 -16فایل متنی موجود را (که قبال آنرا ایجاد کرده اید ) باز کنیدOpen File ……………:
 در نرم افزار  notepadاز منوی  fileگزینه  openرا انتخاب میکنیم . از طریق مروز گر ظاهر شده ،فایل مورد نظر را پیدا کرده و سپس دکمه  openرا می زنیم محتویات فایل بر روی صفحه مشاهده خواهد شد ،میتوان محتوی فایل را اصالح و آن رامجددا ثبت نمود.
 -17کپی بخشی از متن یک فایل به قسمت دیگر همان فایل را انجام دهیدCopy &Paste .
 کلید سمت چپ موس را روی متن مورد نظرپایین نگهداشته و بعد میکشیم تا متنمورد نظر ما انتخاب گردد.
 کلید موس را رها کرده و سپس کلید سمت راست موس را برروی متن انتخاب شدهمی زنیم
 حال گزینه  copyرا انتخاب می کنیم. در قسمت دیگر متن که می خواهیم این متن انتخاب شده در آنجا قرار گیرد ،کلید سمتراست موس را زده و گزینه  pasteرا میزنیم
 یک کپی از متن انتخاب شده به قسمت دیگر صفحه منتقل می گردد .همچنین می توان جهت انتخلب متن از دکمه  shiftو کلید های جهت نما نیز استفاده نمود
همچنین می توان برای کپی از  CTRL+Cو برای قراردهی و  Pasteاز  CTRL + Vاستفاه کنیم.
 -18یک  shortcutبرای برنامه  Wordیا هر برنامه دلخواه ایجاد نمایید .
 ابتدا بروی محل مورد نظر( مثال روی  ) desktopمی رویم . کلید سمت راست موس را می زنیم . گزینه  newو سپس  shortcutرا انتخاب میکنیم . از قسمت  browseبرنامه مورد نظر را یافته و  okو بعد  nextمیزنیم . میانبر ساخته خواهد شد ،به طوریکه هر موقع آنرا  clickکنیم برنامه مورد نظرمان اجراءمیشود.
 -19با استفاده از نرم افزار  notepadیا  wordمتن زیر را وارد نموده وتحت نام " فایل "1
ذخیره نمایید.
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اغلب مردم زمانیکه با واژه " تکنولوژی " برخورد می نمايند  ،بی اختیار "کامپیوتر" برای آنها
تداعی می گردد .امروزه کامپیوتر( ) Computerدر موارد متعددی بخدمت گرفته می شود.
برخی از تجهیزات موجود در منازل  ،دارای نوع خاصی از " ريزپردازنده "یا Microprocessor
می باشند .حتی اتومبیل های جديد نیز دارای نوعی کامپیوتر خاص می باشند.
با تمرین و تایپ کردن سعی کنید محل حروف و عالئم را به خاطر بسپارید.
 -21پنج فولدر بر روی درایو  D:ساخته بصورتی که فولدر  5داخل فولدر  4و فولدر  4داخل
فولدر  3و همینطور ادامه یابد.
 -21تغییر زمینه صفحه نمایش:
 بر روی  desktopکلیک می کنیم. کلید سمت راست موس را میزنیمRight Click . گزینه  propertiesو بعد desktopرا انتخاب می کنیم و یا گزینه  Personalizeوسپسلیست مربوط به  Backgroundرا انتخاب میکنیم
حال یکی از گزینه های  Picture, Solid Color, SlideShowرا متناسب با خواسته خود انتخابمی کنیم ( .تصویر ثابت ،تصاویر پشت سر هم و تک رنگ ) و یکی از تصاویر پایین آنرا انتخاب و
یا از قسمت  Browseآنرا پیدا می کنیم.
نحوه  Fitشدن تصویر بر روی دسکتاپ را نیز از منوی  Choose a fitانتخاب کنید. StretchکشیدنTile ،؛ چارخانه ای و  centerمرکزی و  spanگسترش در صفحه است.
 -22انتخاب  Screen Saverو تنظیمات صفحه نمایشگر مانیتور .
 بر روی  desktopکلیک می کنیم. کلید سمت راست موس را میزنیم. گزینه  Display Settingیا  propertiesو سپس  screen saverیا  Resolutionو Orientationو بعد از لیست مربوطه یکی را انتخاب و تعیین کرده و سپس  okمی زنیم .
 برای پیش نمایش آن میتوانیم دکمه  previewرا بزنیم (.زمان انتظار از طریق ) waitتغییر وضوح صفحه نمایش:

-23
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بر روی  desktopکلیک می کنیم.
کلید سمت راست موس را میزنیم.
گزینه  propertiesیا  Display Settingرا انتخاب می کنیم .
حال از قسمت  screen resolutionیا  scale and layoutدقت تصویر را تغییر دهید و
نتیجه را مشاهده نمایید.
همچنین از قسمت  color qualityیا  Change Brightnessکیفیت رنگ را نیز تغییر دهید.

 – 24خاموش نمودن صحیح کامپیوتر:
 دکمه  startیا آیکون پایین سمت چپ ( شبیه پنجره) را انتخاب و سپس دکمه ای کهعالمت خاموش کردن یا  turn off computerو بعد یکی از گزینه های sleep , shut
 turn off down , Restartرا انتخاب می کنیم که در این حالت ابتدا فایلها و تنظیمات
ذخیره نشده ،کامال در هارد ثبت شده و سیستم بطور ایمن خاموش می گردد.
 – 25برای  Restartرایانه و یا به عبارتی راه اندازی مجدد رایانه:
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 دکمه  startو سپس دکمه  powerو بعد  restartرا می زنیم که در این حالت سیستممجددا با تنظیمات پیش فرض خود راه اندازی می گردد .وقتی سیستم به طور غیر منتظره
کند شده است و یا وقفه ای طوالنی در رایانه بوجود آمده است آنرا  restartمی کنیم.
 -26ورود با نام کاربری دیگر ضمن حفظ فعالیتهای کاربر فعلی:
 دکمه  startو سپس  log offو یا باالترین منوی مربوط به نام کاربری را میزنیم ( یا یکی ازگزینه های  ) change account setting , lock , sign outرا اتخاب می کنیم و سپس switch
userو نام کاربری دیگر را انتخاب و با نام کاربری دیگر وارد میشویم .
 -27ورود با نام کاربری دیگر با بستن فعالیتهای کاربر فعلی:
 دکمه  startو سپس  ( log offیا انتخاب باالترین گزینه ) را میزنیم و سپس  log offیا sign outرا انتخاب و با نام کاربری دیگر وارد میشویم .
 - 28اجرای برنامه از طریق : run
دکمه  startو  ( runیا  ) start menu -> windows system->Runو سپس نام برنام را
همراه با مسیر کامل آن وارد می کنیم  .با زدن دکمه  okبرنامه اجراء خواهد شد.
 -29جستجوی فایل در کامپیوتر:
از منوی  startگزینه  searchرا انتخاب می کنیم  ( .یا در ویندوز  11از خط منویی پایینعالمت ذره بین را انتخاب می کنیم و سپس نام برنامه و فایل مورد نظر را تایپ و اینتر
می زنیم و نتیجه قابل مشاهده است مثل جستجوی  Paintو تمام).
 در ویندوز  ، xpقسمت  all files and folderرا انتخاب می کنیم . نام فایل مورد جستجو را وارد می کنیم . در قسمت  look inمحلی را که میخواهیم جسنجو در آنجا انجام گردد را انتخابمیکنیم.
 با زدن دکمه  searchجستجو آغاز و نتیجه سمت راست نمایش می یابد. از قسمت  picture, music, videoفایهای تصویری را در کامپیوتر پیدا کنید. از قسمت  picture, music, videoفایهای صوتی را در کامپیوتر پیدا کنید. از قسمت  picture, music, videoفایهای ویدئویی ( فیلم ) را در کامپیوتر پیدا کنید. عالمت * بجای چندین کرکتر و عالمت ؟ بجای یک کرکتر استفاده می شود  ،فایلهاییرا پیدا کنید که حرف اول نام و پسوند آن  Aاست.
 -31جستجوی کامپیوتر در یک شبکه :
از منوی  startگزینه  searchرا انتخاب می کنیم . قسمت  computer or peopleرا انتخاب می کنیم . نام کامپیوتر مورد جستجو را وارد می کنیم . با زدن دکمه  searchجستجو آغاز و نتیجه سمت راست نمایش می یابد. – 31اخذ راهنمایی از سیستم عامل:
 از منوی  startگزینه  help and supportرا انتخاب میکنیم .یا دکمه  F1را بزنید. موردی را که می خواهیم راجع به آن اطالعات کسب نماییم را در قسمت  searchتایپنموده و دکمه مجاور انرا میزنیم تا راهنماییهای الزم اخذ شود.
 از قسمت پایین می توان در خصوص موضوعات مرتبط اطالع کسب نمود. از دکمه  F1نیز برای  online helpاستفاده کنید.7

 – 32اضافه کردن یک سخت افزار به سخت افزارهای موجود در کامپیوتر
 به قسمت  Add Deviceیا  add hardwareاز  control panelمی رویم . با استفاده از  wizardدر صورت اتصال سخت افزار به کامپیوتر( جواب  ) yesلیستسخت افزارها نمایش می یابد،با انتخاب سخت افزار مورد نظر،نصب انجام میشود.
 همچنین می توان از  CDمربوط به درایور سخت افزار برنامه  Setupیا  Installآنرا اجرانمود تا سخت افزار به سیستم عامل ویندوز معرفی گردد.
 – 33برداشتن برنامه ای کاربردی ( مورد استفاده کاربر ) از روی سیستم عامل:
 -به قسمت

 add remove programsاز  control panelمی رویم .

Win 10:
Windows system-> control panel->Programs-> Uninstalled a program
 برنامه مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و کلید  changeرا برای بروزرسانی برنامه وکلید  removeرا برای برداشتن (  )uninstallمی زنیم.
 برنامه مربوطه از روی سیستم به طور کامل برداشته خواهد شد . – 34اضافه کردن رم افزار کاربردی به سیستم عامل:
 -به قسمت

 add remove programsاز  control panelمی رویم .

Windows system-> control panel->Programs-> Get program
 -برنامه کاربردی مربوطه بر روی سیستم نصب خواهد شد .

Win 10:

 – 35تاریخ و زمان سیستم را تنظیم نمایید .
به قسمت  data and timeاز  control panelمی رویم.>Windows system-> control panel->Clock, Language and Region -
Change Date , Time , Number format

Win 10:

 تغییرات مورد نظر را اعمال میکنیم . – 36نصب فونت جدید بر روی سیستم:
 به قسمت  fontاز  control panelمی رویم .Windows system-> control panel->Appearance and Personalization-

Win 10:
>Fonts

 از منوی  fileگزینه  install new fontرا انتخاب می کنیم . فونت های مورد نظر را از قسمت  folderو  driveمی آوریم . دکمه  select allرا زده و سپس  okرا انتخاب می کنیم. فونتهای جدید بر روی سیستم ما نصب خواهد شد.پ – 37تغییر سرعت  double clickموس :
 از  control panelمورد  mouseرا انتخاب و سپس در قسمت double click speedاهرم مربوطه را تغییر می دهیم.
 با  double clickکردن روی شکل سمت راست سرعت مطلوب را آزمایش میکنیم .Win 10:
Windows system-> control panel->Hardware and Sound->Devices and
 )->Mouse Settingکلیک سمت راس موس را روی شکل موس بزنید و سپس ( >printers -
-> Double click speed
8

 – 38تغییر شکل موس:
 برای تغییر شکل موس و سایر کیفیات آن از  tabهای دیگر موس استفاده می کنیم . برای تغییر شکل موس از  Pointer ، Tabاستفاده می کنیم. شکلی از موس را که می خواهیم تغییر نماید را انتخاب و سپس از منو و یا Browseشکل جدید را انتخاب می کنیم.
Win 10:
Windows system-> control panel->Hardware and Sound->Devices and
 )->Mouse Settingکلیک سمت راس موس را روی شکل موس بزنید و سپس ( >printers -
-> Pointers -> Scheme
 – 39خاموش نمودن مونیتور در صورت معطل ماندن ( مثال بعد از  31دقیقه که هیچ کلید و
موسی زده نشود)
 از  control panelقسمت  power optionرا انتخاب میکنیم . در قسمت  settingتنضیمات مورد نظر را انجام می دهیم .Win 10:
>Windows system-> control panel->Appearance and Personalization-
Hardware and Sound->Power Options_-> Power saver ->Change Plan Setting
 – 41نصب چاپگر جدید بر روی سیستم :
 قسمت  printer and faxes control panelرا انتخاب می کنیم . گزینه  add printerرا انتخاب و سپس با زدن دکمه  nextوپاسخگویی به سئواالتمربوطه در خصوص نوع چاپگر و محل اتصال (  lpt1یا ،) USBنصب را دنبال نمایید .
Windows system-> control panel-> Hardware And Sound->Add a

Win 10:
Device

 - 41تنظیم زبان فارسی بر روی سیستم :
 گزینه  regional and language optionاز  control panelرا انتخاب کنید . در قسمت  standard and formatزبان فارسی ودر قسمت  locationکشور ایران راانتخاب کنید.
 در قسمت  languageزبانها(  ) Right to Left languageرا تیک زده و  okمی کنیم . در قسمت  advancedنیز زبان فارسی و در قسمت جدول پایین  ،کدهای زبان عربیرا وارد کنید.
 پس از  okبرخی برنامه ها از  cdمربوطه  loadشده و زبان فارسی فعال می شود .Win 10:
 Windows system-> control panel->Clock Language and Region>Language -> Add a Language
 - 42نصب اسکنر یا دستگاههای مشابه :
 گزینه  scanners and cameraرا از  control panelانتخاب می کنسم . گزینه  add new imaging deviceرا انتخاب می کنیم . سپس با زدن دکمه  nextوپاسخگویی به سئواالت مربوطهدر خصوص نوع اسکنر و محل اتصال عملیات نصب را دنبال نمایید .
Windows system-> control panel-> Hardware And Sound->Add a
 - 43تست و بررسی سخت افزار های نصب شده بر روی کامپیوتر:
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Win 10:
Device

 گزینه  systemرا از  control panelانتخاب میکنیم. قسمت  hardwareاز باال و سپس  device managerرا می زنیم. لیست قطعات سخت افزاری قابل مشاهده می باشد. در صورتی که کنار آنها عالمت ! یا عالمت ؟ باشد یعنی مشکلی در نصب آن وجودداشته است.
 با توجه به عالئم مذکور وضعیت سخت افزارهای سیستم خود را بررسی کنید.Win 10:
Windows system-> control panel-> Hardware And Sound->View
Devices and printers
 -44تغییر نوع نمایش  start menuسیستم عامل ویندوز:
 گزینه  taskbar and start menuرا ازقسمت  control panelانتخاب می کنیم . از  tabباال  start menuرا انتخاب و سپس یکی از موارد  classic start menuیا start menuرا انتخاب می کنیم .
 پس از  applyیا  okمنوی  startتغییر خواهد کرد .برای ویندوز  11ابندا روی صفحه  desktopکلیک راست موس را زده و  personalizeرا انتخاب و
سپس  startرا انتخاب می کنیم.
سپس با  onو  offکردن گزینه ها نتایج آن را روی  start menuمشاهده می کنیم.
 - 45افزایش گزینه های مربوط به  start menuسیستم عامل :
 گزینه  taskbar and start menuرا ازقسمت  control panelانتخاب می کنیم . از  tabباال  start menuرا انتخاب و سپس  customizeرا انتخاب می کنیم . از لیست پایین گزینه های مورد نظر را تیک می زنیم .پس از  applyیا  okمحتویات منوی  startتغییر خواهد کرد
برای ویندوز  11ابندا روی صفحه  desktopکلیک راست موس را زده و  personalizeرا انتخاب و
سپس  startرا انتخاب می کنیم.
سپس با  onو  offکردن  Show app list in start menuنتایج آن را روی start menu
 - 46ایجاد کاربر جدید برای سیتم عامل :
 گزینه  user accountرا از  control panelانتخاب و  create new accountرا کهجهت ایجاد حساب جدید( برای کاربر جدید) است  ،بر می گزینیم .
 نام کاربر مورد نظر را در قسمت مشخص شده وارد نمایید . بر اساس اینکه کاربر مورد نظر در چه سطح دسترسی به سیستم باشد یکی از دومورد  administratorیعنی دسترسی کامل و یا  limitedرا انتخاب و سپس create
 accountرا می زنیم .
 کاربر مورد نظر ایجاد خواهد شد.Windows system-> control panel-> User Accounts -> create user

Win 10:

 - 47تغییر مشخصات کاربر مورد نظر ( غیراز کاربر جاری ) در سیستم عامل :
 گزینه  user accountرا از  control panelانتخاب می کنیم . روی آیکون کاربر مورد نظر  double clickمی کنیم . بر اساس نوع تغییر ( تغییر نام  ،کلمه عبور  ،تصویر ،سطح دسترسی و یا حذف آن )گزینه مربوطه را انتخاب می کنیم .
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 با زدن دکمه  changeتغییرات لحاظ خواهد شد .Windows system-> control panel-> User Accounts -> Change Account

Win 10:
Type

 - 48تست و تغییر صوتهای ساتع شده در اثر رویدادهای مختلف در سیستم :
 گزینه  sound and audio devicesرا از  control panelانتخاب می کنیم . از لیست مربوط به  program eventرویداد مورد نظر و از لیست  soundsصدایمورد نظر را انتخاب و سپس  okمی زنیم .
 رویداد مربوطه هنگام وقوع صدای انتخاب شده توسط ما را ایجاد خواهد کرد .Win 10:
Windows system-> control panel-> Hardware and Sound -> Sound
Adjust system Volume, Change system volume
 - 49اجرای برنامه ای در زمانهای از قبل تعیین شده :
 گزینه  scheduled tasksرا از  control panelانتخاب می کنیم . گزینه  add scheduled taskرا انتخاب می کنیم . با استفاده از  next ( wizardهای متوالی و نهایتا  ) finishزمان و طول دوره موردنظر جهت اجرا در آن لحظه خاص را تعیین می کنیم .
 برنامه در زمان مشخص شده اجرا خواهد شد . کاری کنید برنامه  Wordیک دقیقه دیگر به طور خودکار اجراء شود. “taskschd.msc“ -> Action-> Createتایپ > Win + CTRL + R -دکمه Win 10:
Task
 - 51نمایش اطالعات سیستمی ( کامل ) کامپیوتر :
 از منوی  startگزینه  accessoriesو  system toolsرا انتخاب نمایید . با انتخاب گزینه  system informationاطالعات کامل نمایش خواهد یافت .Start Menu -> Setting-> System->About

Win 10:

 - 51تفرق زدایی هارد ( افزایش فضای قابل استفاده هارد با حذف فواصل کوچک بین فایلی
که در اثر کار کردن زیاد با هارد پیش می آید ) .
 از منوی  startگزینه  accessoriesو  system toolsرا انتخاب نمایید . گزینه  Disk Defragmenterو سپس درایو مورد نظر را انتخاب نمایید . حال می توان جهت آگاهی از وضعیت پراکندگی فایها ابتدا آنرا  Analyzeنمود وسپس آنرا  Defragکرد و یا اینکه از ابتدا آنرا  defragکنیم .
 رنگ قرمز نشان از پراکندگی فایلها ( نا مطلوب ) در هارد و رنگ آبی نشان از پی درپی بودن فایلها ( مطلوب )  ،رنگ سبز فایهای غیر قابل جابجایی و رنگ سفید فضای
آزاد درایو را نشان می دهد.
 در صورتی که پس از  analyzeدرایو میزان خطوط قرمز زیاد باشد می توان آن درایو راجهت بهبود سرعت دسترسی به آن  defragنمود .
Win 10:
Start Menu -> Windows Administrative Tools -> Defragment and
 Analyzeیا  -> Optimizeانتخاب درایو مورد نظر >optimize driverds-
 – 52آوردن  Iconهایی در قسمت  taskbarویندوز:
 بر روی  ( taskbarنوار آبی رنگ سمت راست  ) start menuکلید سمت راست رامی زنیم.
 از قسمت  toolbarsگزینه مورد نظر را انتخاب میکنیم وآیکوها روی  task barقرار11

خواهد گرفت  .در ویندوز  11نیز به همین صورت خواهد بود.
 - 53عملکرد برنامه ها  taskها و  cpuرا در کامپیوتر بررسی نمایید (.مدیریت  taskها ):
 کلید  ctrl + alt + delرا با هم فشار دهید (.میتوانید کلیک سمت راست موس را درقسمت مربوط به  task barنیز فشار دهید و  task managerرا انتخاب نمایید ).
 قسمت  applicationبرنامه های در حال اجراء را نشان می دهد  ،که می توان برنامهای را با زدن دکمه  end taskاز حافظه خارج نمود .
 قسمت  processesوضعیت پروسس ها ( زیر برنامه های مربوط به برنامه های اصلی )را نشان می دهد
که شامل فضای حافظه اختصاص یافته و میزان استفاده از  cpuمی باشد.
میتوان  processخاصی را از حافظه خارج نمود و  end processکرد ،که معموال مواقعی
که پروسس مربوطه ایجاد اختالل در روند سیستم کرده باشد اینکار را می کنیم .
 قسمت performanceکارایی  cpuو حافظه را نمایش میدهید (.میزان استفاده ازپردازنده سیستم )
 در قسمت  networkingوضعیت کاربری شبکه و نرخ انتقال داده ها را نشان میدهد  (.در صورت داشتن کارت شبکه و نیز شبکه  LANاطالعات ملموس تر خواهد
بود ).
 قسمت  userکاربر جاری و وضعیت آنرا نشان می دهد ،که میتوان  log offیا disconnectشد.
 از منوهای  task managerنیز میتوان فعالیتهای مشابه را انجام داد. کاربرد های  task managerرا بررسی کنید. -54برنامه  Microsoft Wordرا اجراء نمائید.
با  right clickروی دسکتاپ و انتخاب Microsoft word document
متنی را در آن وارد و ذخیره نمایید.
متن مذکور را چاپ کنید ( اگر چاپگر در دسترس نیست تا مرحله پرینت بروید )
فایل مذکور را در پوشه خاصی ذخیره نمائید.
 – 55برنامه  Excelرا اجراء نمائید.
حقوق کارکنان یک شرکت  11نفره را به شکل نموداری رسم نمائید.
فایل مذکور را در پوشه خاصی ذخیره نمائید.
 -56برنامه  Power Pointرا اجراء کنید.
تعداد پنج اسالید که معرف  ،فعالیتهای دانشکده شما می باشد را طراحی نمائید.
 -57نر م افزار  Internet Explorerرا باز کنید.
 موضوعی را به صورت دایرکتوری و سپس بصورت  Searchجستجو نمائید.  Historyرا بیاورید. صفحه ابتدایی اینترنت را عوض کنید ( در قسمت منوی  Toolsو بعد گزینه Internet Optionsرا انتخاب کنید.
 سایت پیش فرض را تایپ کرده و  OKمی زنیم. -58صفحه کنترلی یا  control panelسیستم ؛ نحوه استفاده غیر همزمان از کلید های
CTRL,ALT,SHIFT
 به قسمت  ACCESSIBILITYاز  control panelمی رویم . گزینه  use sticky keysرا فعال میکنیم . اکنون می توان عمل کلیدهای ترکیبی ( مثل  ) ctrl + escرا با زدن دکمه های  ctrlو escبه طور جداگانه انجام داد .
Win10: Control Panel\Ease of Access\Ease of Access Center
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Start Magnifier , Start Narrator
 – 59چگونگی تایپ مدام یک کرکتر با پایین نگهداشتن کلید مربوطه :
 به قسمت  accessibilityاز  control panelمی رویم . گزینه  filter keysرا انتخاب می کنیم . در قسمت  settingتنظیمات مربوطه انجام و در قسمت خالی می توان تست نمود . -61ایجاد صوت هنگام فشردن کلیدهای . caps lock, Numlock, scroll lock
 به قسمت  accessibilityاز  control panelمی رویم . گزینه  toggles keysرا فعال میکنیم . از این پس با فشردن دکمه  caps lockصدای بیپ توسط سیستم تولید می گردد . – 61استفاده از صوت بجای پیامهای هشداری میان برنامه ها
 به قسمت  accessibilityاز  control panelمی رویم . از  tabباال قسمت  soundرا انتخاب و  use sound setryرا فعال میکنیم . از قسمت  choose the visual warningپیام مناسب را تعیین میکنیم این پیام جایگزین بیپ های سیستم خواهد شد . -62برجسته و وضوح نوشتاری صفحه نمایش برای کم بینایان ( سیاه و سفید ):
 به قسمت  accessibilityاز  control panelمی رویم . به  tabمربوط به  displayمی رویم و  use high contrastرا فعال می کنیم. به محض okنمودن صفحه نمایش بطور واضح و خوانا قابل رویت می گردد . – 63تغییر سرعت چشمک زدن کرسر :
 به قسمت  accessibilityاز  control panelمی رویم . به  tabمربوط به  displayمی رویم و  use high contrastرا فعال می کنیم. در قسمت  cursor optionگزینه های مربوطه را  setمی کنیم. – 64استفاده از کلیدهای جهت دار سمت راست کیبورد جهت کنترل موس:
 به قسمت  accessibilityاز  control panelمی رویم . قسمت  mouseرا از باال انتخاب می کنیم . قسمت  use mouse keyرا فعال می کنیم  ،حاال پس از  okزدن می توان موس را باکلیدهای جهت نمای سمت راست حرکت داد .
 - 65نصب مودم و تنظیمات مربوطه آن :
 گزینه  phone and modem optionرا از  control panelانتخاب می کنیم . دکمه  newرا میزنیم و با انتخاب  modemاز منوی باال مراحل را تا نصب دنبالمیکنیم .
 - 66ایجاد ارتباط جدید تلفنی ( اینترنتی ) با کامپیوتر راه دور :
 از گزینه  network connectionsدر  control panelقسمت  create new connectionراانتخاب می کنیم .
 گزینه دوم و سپس گزینه اول را جهت اتصال به اینترنت انتخاب می کنیم.( توضیح اینکه بر اساس نوع ارتباط با شبکه یکی از گزینه ها را انتخاب خواهیم کرد )
 در ادامه با تایپ نام و بعد شماره تلفن کامپیوتر میزبان کار را ادامه می دهیم . ارتباط  connectionجدید ساخته خواهد شد که میتوانیم  connectionجدید را بر روی desktopمنتقل کرده و با اجرای آن به شبکه مورد نظر و یا اینترنت متصل شویم .
 – 67رویت قسمت  registryویندوز:
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 از منوی  startگزینه  runرا می آوریم . دستور  regeditرا در آن اجراء می کنیم  registry ،ویندوز نمایش خواهد یافت ( البته درصورتی که مجوز کافی داشته باشیم .
 حال گزینه های  HKEY-CLASS-ROOTو  HKEY-CURRENT-USERو HKEY-LOCAL- MACHINEو  HKEY_USERSو  HKEY_CURRENT_CONFIGنمایش خواهد یافت.
  : HKEY_CURRENT_USERاطالعات و خصوصیات کاربر فعلی مثل  DESKTOPآن .  : HKEY_LOCAL_MACHINEخصوصیات سیستم کامپیوتر از قبیل سخت افزار و نرمافزار که برای تمام کاربران یکسان است .
  : HKEY_USERSاطالعات و تنظیمات کاربران به طوریکه هر کاربر یه  SIDدر اینجا دارد.  : HKEY_CURRENT_CONFIGشامل اطالعات پیکربندی سخت افزار سیستم میباشد.
 موارد استفاده از  registryرا بررسی کنید. – 68اجراء برنامه از طریق : RUN
 از منوی  Startقسمت  Runرا انتخاب کنید( در ویندوز  11از قسمت جستجو که بهشکل ذره بین است دستور  Runرا اجراء می کنیم )
 نام برنامه مورد نظر را وارد کنید (.می توانید از دکمه  Browseنیز برای یافتن برنامه موردنظر استفاده نمائید .و با زدن دکمه  OKبرنامه اجراء می شود.
 – 69به اشتراک گذاشتن فولدر با کاربران دیگر
فولدر مورد نظر را انتخاب کنید
بر روی آن کلیک راست موس را زده و گزینه  ( Sharingیا در ویندوز  Shared With 11و
سپس  Specific Peopleرا انتخاب کنید و کاربر مورد نظر خود را برای به اشتراک گذاری فولدر
انتخاب کنید) .
 جمله  If you understand ….را کلیک نموده و ادامه دهید. با عالمت یک دست  ،فولدر به اشتراک گذاشته می گردد – 71مخفی کردن فایل:
 بر روی فایل مورد نظر کلیک سمت راست و سپس  Propertiesرا انتخاب کنید. گزینه  Hiddenرا انتخاب کنید ( تیک بزنید ) و سپس  Applyیا  Okرا بزنید. فایل کم رنگ می شود. برای عدم رویت فایلهای مخفی از منوی باال گزینه  Toolsو سپس  Folder Optionراانتخاب نموده و در قسمت  Viewجمله  Don’t Show Hidden filesرا تیک زده و OK
کنید.

(تدوین :علی ثاقب موفق)
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