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 4-3سفارشيكردن نوار وظيفه )(Taskbar

همانطوركه اشاره شد ،نوار وظيفه شامل بخشهاي متعددي است كه در هر كدام از آنها يك گروه از
ابزارها و دكمهها قرار ميگيرند .براي تغيير اندازه و جابهجايي اين بخشها اشارهگر ماوس را روي ناحيه
نقطهچين واقع در سمت چپ هر بخش قرار دهيد تا عالمت ماوس به شكل درآيد ،در اين حالت با
درگ ماوس به چپ و راست ،اندازه هريك از بخشها كم و زياد ميشود.
به منظور حذف يا اضافه كردن ابزارهاي روي نوار وظيفه به اين صورت عمل كنيد:
 -1روي ناحيهاي خالي از نوار وظيفه كليك راست كنيد.
 -2گزينه  Toolbarsرا انتخاب كنيد تا منوي ديگري بازشود.

شكل 4-12

 -3در منوي ظاهر شده با انتخاب نوار ابزار دلخواه به طوري كه عالمت  üكنار آن ظاهر شود ،آنرا به
ابزارهاي نوار وظيفه اضافه كنيد.
اگر بخواهيد نوار ابزار جديدي تعريف كرده و آن را به نوار وظيفه اضافه كنيد ،در شكل  4-12روي گزينه
…  New Toolbarكليك كرده و در پنجرهاي كه باز ميشود پوشه يا برنامه موردنظر را انتخاب نماييد.
ن

کته:

با درگ هريك از ابزارهاي واقع در نوار وظيفه ميتوان آنها را به ناحيه ميز كار منتقل كرد يا
بالعكس ،همچنين ميتوان با درگ ،از ميز كار آنها را به ناحيهاي واقع بر نوار وظيفه انتقال
داد.
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جدول 4-1

گزينه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

عملكرد

نوار آدرس را روي نوار وظيفه قرار ميدهد.

Address
Windows Media Player
Language bar

برنامه پخش فايلهاي صوتي و ويديويي ويندوز را به صورت نوار جداگانه
روي نوار وظيفه قرار ميدهد.
قسمت انتخاب زبان را روي نوار وظيفه قرار ميدهد.
دكمهاي براي دسترسي به برنامههاي موجود روي ميز كار را روي نوار
وظيفه قرار ميدهد.

Desktop
Quick Launch

بخش دسترسي سريع به برنامهها را روي نوار وظيفه قرار ميدهد.

مثال :روي ناحيهاي خالي از نوار وظيفه كليك كرده و گزينه  Toolbarsرا انتخاب ميكنيم،
در زيرمنوي باز شده گزينه  Quick Launchرا انتخاب ميكنيم بهطوري كه عالمت üكنار
آن ظاهر شود ،در اين صورت روي نوار وظيفه چند دكمه براي دسترسي سريع به برنامهها
قرار ميگيرد و انتخاب مجدد گزينه فوق بهطوري كه عالمت  üاز كنار آن برداشته شود
باعث پنهان شدن دكمههاي دسترسي سريع ميشود (دكمههاي دسترسي سريع به برنامهها
در شكل  4-6مشخص شدهاند).

تمرين :نوار آدرس را به نوار وظيفه اضافه كنيد.
عالوه بر تنظيماتي كه براي نوار وظيفه گفته شد ،امكانات ديگري نيز در ويندوز براي اين نوار در نظر گرفته
شده كه از جمله آنها قابليت پنهان كردن نوار وظيفه ،پنهانكردن آيكنهاي غيرفعال و  ...است .براي
دسترسي به اين امكانات روي ناحيهاي خالي از نوار وظيفه كليك راست كرده ،گزينه  Propertiesرا انتخاب
كنيد ،يك كادرمحاوره مطابق شكل  4-13باز ميشود.
ن

کته:

براي باز شدن منوي  Startميتوان از كليد تركيبي  Ctrl+ESCاستفاده كرد ،اين كليد در
صورت قابل مشاهده نبودن نوار وظيفه هم قابل استفاده است.
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شكل  4-13زبانه  Taskbarاز كادر محاوره Taskbar and Start Menu Properties

عملكرد گزينههاي زبانه  Taskbarاز اين كادر محاوره در جدول  4-2بيان شده است.
جدول  4-2گزينههاي مربوط به زبانههاي Taskbar

گزينه

Lock the taskbar
Auto-hide the taskbar
Keep the taskbar on top of other windows
Group similar taskbar buttons
Show Quick Launch
Show the clock
Hide inactive icons

توضيحات

قفل كردن نوار ابزار
پنهان شدن نوار وظيفه به صورت خودكار
قرار گرفتن نوار وظيفه روي پنجرههاي ديگر
گروهبندي برنامههاي مشابه
نمايش آيكنهاي نوار دسترسي سريع
نمايش سرعت در گوشه سمت راست نوار وظيفه
پنهان كردن آيكنهاي غيرفعال ناحيه تذكر
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 4-4سفارشيكردن ميزكار )(Desktop

ميز كار به عنوان اولين صفحهاي كه پس از راهاندازي سيستم كامپيوتر ظاهر ميشود ،اصليترين راه
برقراري ارتباط با برنامهها و قسمتهاي مختلف سيستم است كه در اين بخش با نحوه سفارشيكردن آن
آشنا ميشويم:
·

روي ناحيهاي خالي از فضاي ميز كار كليك راست كنيد.

·

با انتخاب گزينه  Arrange Icons Byمنوي ديگري باز ميشود كه هركدام از گزينههاي آن
مرتبسازي آيكنها را با يك روش مشخص انجام ميدهد.

شكل  4-14منوي ظاهر شده پس از كليك راست روي ميز كار
جدول  4-3روشهاي مرتبسازي آيكنها

گزينه
Name

نام

معنا

توضيح

ب ميكند.
آيكنها را براساس نام مرت 

Size

اندازه

آيكنها را براساس اندازه مرتب ميكند.

Type

نوع

آيكنها را براساس نوع مرتب ميكند.

زمان تغيير

آيكنها را براساس زمان تغيير مرتب ميكند.

Modified

 Show in Groupsنمايش به صورت گروهبندي آيكنها را به صورت گروهبندي شده نمايش ميدهد.
اگر در صورت جابهجايي و حذف و اضافه كردن
آيكنها ،نظم آنها از بين رفته باشد آنها را مرتب
 Auto Arrangeتغيير خودكار
ميكند.
Align to Grid

تنظيم در راستاي خطوط

آيكنها را در راستاي خطوط فرضي مرتب ميكند.

Show Desktop
Icons

نمايش آيكنهاي ميزكار

در صورتيكه انتخاب شده باشد (وجود عالمت üدر
كنار آن) باعث نمايش و در غير اين صورت باعث عدم
نمايش آيكنها روي ميزكار ميشود.
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·

اگر تغييراتي كه روي ميزكار انجام شده است ،اعمال نشده باشد ،گزينه  Refreshبا بهروزرساني
ميزكار تغييرات را اعمال ميكند.

·

گزينه  Newبه منظور ايجاد دكمه ميانبر ،پوشه و فايل جديد روي ميزكار استفاده ميشود.

شكل  4-15زيرمنوي مربوط به گزينه New

 4-5تغيير قالب ويندوز

اگر بخواهيد زمينه ميزكار ،شكل ظاهري بسياري از عناصر مانند نوار وظيفه ،پنجرهها ،كادرمحاورهها و منوها
را عوض كنيد بايد طرح ويندوز را تغيير دهيد .براي انجام اين كار مراحل بعد را دنبال كنيد:
 -1پس از كليك راست روي ميز كار ،گزينه  Propertiesرا انتخاب كنيد.
-2

يك كادر محاوره به نام  Display Propertiesباز ميشود ،در اين كادر محاوره وارد زبانه Themes

شويد.

 -3طرح دلخواه را از بخش Themeبا كليك روي دكمه
پيشنمايشي از آن در قسمت پايين كادرمحاوره ديده ميشود.

انتخاب كنيد ،پس از انتخاب طرح،

 -4براي تأييد و اعمال طرح موردنظر دكمه  OKرا كليك كنيد.

ن

کته:

در اغلب كادرهاي محاوره دكمه  Applyهمراه با دكمه  OKديده ميشود ،تفاوت دكمه
 Applyبا  OKدر اين است كه اگر دكمه  Applyانتخاب شود ،تغييرات اعمال ميشود ،اما
پنجره را نميبندد ،در مقابل اگر دكمه  OKكليك شود ،همراه با بستن پنجره تغييرات اعمال
ميشود.
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شكل  4-16تغيير طرح ويندوز

 4-6تغيير تصوير زمينه ميزكار

در ويندوز  XPتصاوير مختلفي براي زمينه ميزكار در نظر گرفته شده است و ما ميتوانيم عالوه بر آنها به
دلخواه از فايلهاي تصويري ديگري با قالبهاي مختلف از جمله  .gif ،.jpeg ،.jpg ،.bmpو حتي صفحات
 HTMLاستفاده كنيم.

براي تغيير و تنظيم تصوير زمينه ميز كار به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1كادر محاوره  Display Propertiesرا باز كنيد.
 -2زبانه  Desktopرا انتخاب كنيد.
 -3از ليست  Backgroundتصويري را كه ميخواهيد در زمينه ميز كار قرار داده شود ،انتخاب كنيد.

در صورتيكه بخواهيد تصويري غير از ليست موجود انتخاب كنيد ،روي دكمه
در پنجره باز شده مسير تصوير مورد نظر را وارد كنيد و با كليك روي دكمه
برگرديد.

كليك كنيد،
به صفحه قبل
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شكل  4-17تصوير زمينه ميز كار

در بخش  Positionنحوه قرارگيري تصوير در زمينه ميز كار تعيين ميشود كه در جدول  4-4عملكرد
هريك بيان شده است.
گزينه
Tile

جدول  4-4نحوه قرارگيري تصوير در ميزكار

عملكرد

تصوير انتخابي ،تمام ميز كار را به صورت كاشي ميپوشاند.

Center

تصوير انتخابي ،وسط ميز كار قرار ميگيرد.

Stretch

تصوير انتخابي ،تمام ميز كار را ميپوشاند ،اگر تصوير كوچك باشد به اندازه تمام ميز كار
كشيده ميشود.

تمرين :درزمينه ميز كار تصويري دلخواه (بهصورت كاشي) قرار دهيد.
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 4-6-1آيكنهاي ميزكار
در صورت كليك روي دكمه  ،Desktop Customizeكادرمحاوره شكل  4-18باز ميشود.
·

در قسمت  ،Desktop iconsآيكنهايي را كه ميخواهيد روي ميز كار نشان داده شوند ،انتخاب

·

در محيط ويندوز ،هركدام از برنامهها ،آيكن پيشفرضي دارند ،در صورتيكه بخواهيد اين آيكنهاي

كنيد.

پيشفرض را تغيير دهيد از كادري كه در شكل  4-18نشان داده شده است ،آيكني را كه قرار
است شكل آن تغيير كند ،انتخاب كرده و با كليك روي دكمه…  Change Iconشكل مورد نظر
را انتخاب كنيد و با كليك روي  OKبه كادر محاوره قبل برگرديد.

شكل  4-18كادر محاوره Desktop Items

مثال :براي نمايش آيكن  My Computerروي ميزكار و تغيير آيكن آن به اين صورت عمل
كنيد ،مطابق شكل  4-18در قسمت آيكنهاي ميزكار ،گزينه  My Computerرا با درج عالمت
 üانتخاب كنيد ،سپس در كادر پايين آن گزينه  My Computerرا انتخاب كرده ،روي دكمه
…  Change Iconكليك كنيد ،در شكل  4-19تصوير موردنظر را انتخاب كرده و روي دكمه
 OKكليك كنيد.
پس از بازگشت به شكل  ،4-18با كليك روي دكمه  OKمشاهده خواهيد كرد آيكن
 Computerبهصورت آيكن تغيير داده شده روي ميزكار ظاهر شده است.

My
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تمرين :آيكن  My Network Placesرا در ميز كار ظاهر كنيد.

ن

کته:

اگر از تغييراتي كه روي آيكنهاي پيشفرض انجام دادهايد منصرف شديد ،روي دكمه
 Restore Defaultكليك كنيد.

شكل  4-19تصاوير جديد آيكنهاي موردنظر

 4-7محافظ صفحه نمايش )(Screen Saver

در صفحه نمايشهاي قديمي ،نمايش يك تصوير ثابت براي مدتي روي صفحه ،باعث صدمه ديدن صفحه
نمايش ميشد و براي جلوگيري از آن ،محافظ صفحه نمايش به كار ميرفت ،اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي،
صفحه نمايشهاي جديد از اين طريق آسيب نميبينند در نتيجه محافظ صفحه نمايش بيشتر از لحاظ
جذابيت و سرگرمكننده بودن كاربرد دارد ،البته در صورت تعيين رمز ورود ويندوز ،زمانيكه به طور موقت
كامپيوتر را ترك ميكنيم ،ميتوانيم اطالعات را از ديد افراد غيرمجاز مخفي نگه داريم.
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براي تعيين محافظ صفحه نمايش در كادر محاوره Display Propertiesمراحل زير را طي كنيد:
 -1زبانه  Screen Saverرا انتخاب كنيد.
 -2در كادر بازشوي Screen Saverنوع و شكل محافظ را به دلخواه تعيين كنيد.
·

در قسمت باالي كادرمحاوره ،ميتوان پيشنمايشي از تغييرات صورت گرفته را مشاهده كرد.

·

اگر مايل باشيد تنظيمات بيشتري را روي نوع محافظ انتخاب شده اعمال كنيد ،روي دكمه
 Settingsكليك كرده ،در كادرمحاوره باز شده تغييرات را اعمال كنيد و با كليك دكمه  OKبه
كادر قبل بازگرديد.

شكل  4-20محافظ صفحه نمايش
·

دكمه  ،Previewپيشنمايش محافظ صفحه نمايش را در كل صفحه نشان ميدهد .در اين صورت
براي بازگشت به صفحه تنظيمات ،كافي است كليدي از ماوس يا صفحه كليد فشار داده شود يا
اينكه ماوس حركت كند.

 -3در بخش  Waitمدت زمان انتظار برحسب دقيقه براي اعمال محافظ صفحه نمايش را وارد كنيد.
 -4اگر ميخواهيد امنيت باالتري روي سيستم اعمال شود ،گزينه On resume, password protectرا
انتخاب كنيد.

تمرين :كاري كنيد كه محافظ صفحه نمايش پس از  3دقيقه انتظار فعال شود و براي بازگشت
رمز ورود پرسيده شود.
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براي تغيير رنگ و نوع قلم ميز كار از كادر محاوره  Display Propertiesزبانه  Appearanceرا انتخاب كنيد.
گزينههاي اين كادر محاوره به صورت بعد است:
·

از بخش  Windows and buttonsميتوان ظاهر پنجرهها و دكمهها را به دلخواه تغيير داد.

·

رنگ طرح انتخاب شده در قسمت  Color schemeتعيين ميشود.

·

در قسمت  Font sizeاندازه قلم نوشتههاي پنجرهها انتخاب ميشود.

شكل  4-21تعيين رنگ و ظاهر ميز كار
·

دكمه  Effects ...براي تنظيمات مربوط به جلوههاي انتخابي بهكار ميرود.

·

دكمه  Advancedامكان انجام تنظيمات پيشرفتهتري را روي قلم ،رنگ و  ...فراهم ميكند.

تمرين :رنگ طرح ويندوز را نقرهاي كنيد.
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 4-9تنظيمات درجه وضوح صفحه نمايش و كارت گرافيك

ميزان كيفيت صفحه نمايش با واحد پيكسل اندازهگيري ميشود ،هرچه اين مقدار باالتر باشد كيفيت و در
نتيجه وضوح صفحه نمايش نيز بيشتر ميشود.
به ميزان تراكم پيكسلهاي صفحه نمايش ،وضوح صفحه نمايش )(Resolutionگفته ميشود.
هرچه مدل كارت گرافيكي باالتر باشد وضوح صفحه نمايش باالتر است.
به منظور انجام تنظيمات درجه وضوح صفحه نمايش و كارت گرافيك در پنجره  Display Propertiesوارد

زبانه  Settingsشويد.
·

·

در بخش  Screen resolutionبا جابهجا كردن عالمت
ميشود.
در قسمت  Color qualityبا كليك روي عالمت
تعيين كرد.

وضوح صفحه نمايش كم و زياد

ميتوان كيفيت رنگهاي صفحه نمايش را

شكل  4-22تنظيمات درجه وضوح صفحه نمايش

 سیستمعامل مقدماتي:پيمانه مهارتي
 توانايي سفارشي كردن نوار وظيفه و ميزكار:واحدكار چهارم
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. تنظيم شده است1024 × 768  وضوح صفحه نمايش روي4-22  در شكل:مثال

. تغيير دهيد800× 600  وضوح صفحه نمايش را به:تمرين

Learn in English
•

To use a picture as a desktop background:
1- Open My Pictures1.
2- Click the picture you want to use as a desktop background.
3- Under Picture tasks, click Set as desktop background.

•

A pixel is a single point of a graphic image. Graphics monitors display
pictures by dividing the display screen into thousands (or millions) of
pixels, arranged in rows and columns. The pixels are so close together
that they appear connected.
Note

The quality of a display system depends on its resolution, how many
pixels it can display, and how many bits are used to represent each
pixel.

1- My Pictures is a folder in the computer that usually we save our pictures in it.
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واژهنامه
پيشرفته
ظاهر
زمينه
ستون
سفارشيكردن
نمايش دادن
صفحه نمايش
تقسيم كردن
عمومي
تصوير گرافيكي
عكس ،تصوير
نقطه
كيفيت
نمايشدادن
درجه وضوح صفحه نمايش
سطر
محافظ صفحه نمايش
مفرد

Advanced
Appearance
Background
Column
Customize
Display
Display Screen
Divide
General
Graphic image
Picture
Point
Quality
Represent
Resolution
Row
Screen Saver
Single
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خالصه مطالب
 Start menuوClassic Start menu

·

ظاهر منوی شروع به دلخواه كاربر ميتواند به دو شکل
باشد.

·

منوی شروع شامل اجزای مختلفی از جمله ليست برنامههای نصب شده روی ويندوز است .براي

·

نوار وظيفه يکی از مهمترين اجزای ويندوز به شمار میرود ،اين نوار را به راحتی با درگ ماوس

·

در ويندوز میتوان چند برنامه و پنجره را همزمان باز کرده و نحوه قرار گرفتن آنها را روی ميز

·

محافظ صفحه نمايش در صفحه نمايشهاي قديمي به منظور جلوگيري از آسيب ديدن آن بهكار

·

به ميزان تراکم پيکسلهای صفحه نمايش ،وضوح صفحه نمايش میگويند و هر چه مدل کارت

ورود به هر يک از برنامهها بايد پس از انتخاب روی آنها کليک شود.

میتوان جابهجا کرد و در صورت لزوم ابزارهای جديدی روی آن تعريف نمود.

کار به دلخواه تغيير داد.

ميرفت اما در صفحه نمايشهاي امروزي اين محافظها بيشتر جنبه سرگرمي دارند و در مواردي
نيز براي باال بردن امنيت سيستم در برابر افراد غيرمجاز ميتوانند استفاده شوند.
گرافيکی باالتر باشد وضوح صفحه نمايش نيز باالتر است.
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آزمون نظري
 -1چه زماني ممكن است نوار وظيفه قابل جابهجا كردن نباشد؟
الف -زمانيكه قفل شده باشد.
ب -زمانيكه خيلي كوچك شده باشد.
ج -نوار وظيفه قابل جابهجا شدن نيست.
د -هميشه نوار وظيفه قابل جابهجا شدن است.
 -2روش  ،Cascade Windowsپنجرهها را به چه صورتي مرتب ميكند؟
ب -كاشيهاي عمودي
		
الف -كاشيهاي افقي
د -پنجرهها را نميتوان مرتب كرد.
		
ج -آبشاري
 -3روش  ،Tile Windows Verticallyپنجرهها را به چه صورتي مرتب ميكند؟
ب -كاشيهاي عمودي
		
الف -كاشيهاي افقي
د -هيچكدام
		
ج -آبشاري
 -4در روشهاي مرتبسازي آيكنها ،عملكرد روش  Modifiedچيست؟
ب -براساس اندازه مرتب ميكند.
الف -براساس نام مرتب ميكند.
د -براساس زمان تغيير مرتب ميكند.
ج -براساس نوع مرتب ميكند.
 -5كداميك از روشهاي قرارگيري تصوير در زمينه ميز كار ،آنرا در وسط صفحه قرار
ميدهد؟
بStretch -

		
الفCenter -
دCascade -
		
جTile -
 -6كداميك از گزينههاي زير نشاندهنده وضوح صفحه نمايش است؟
ب -پيكسل
		
الفResolution -
د -بايت
		
جDisplay -

7- The quality of a display system depends on its:
a- Resolution
b- Pixel
c- Bits
d- Display screen
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 -8تفاوت دكمههاي  OKو  Applyچيست؟
 -9مرتب کردن پنجرههای باز ميز کار به چند روش صورت میگيرد؟ توضيح دهيد.
 -10کاربرد محافظ صفحه نمايش چيست؟
 Resolution -11چيست و با چه واحدی اندازهگيری میشود؟

آزمون عملي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اندازه آيکنهای ميز کار را تغيير دهيد.
يکی از آيکنهای روی ميز کار را به منوی شروع اضافه کنيد.
طرح ويندوز را به  Windows Classicتغيير دهيد.
نوار وظيفه را به باالی صفحه انتقال داده و کاری کنيد که ديگر قابل جابهجا کردن نباشد.
چند پنجره را باز کرده ،سپس آنها را بهصورت کاشیهاي افقی کنار هم بچينيد ،بعد در همين حالت
همه آنها را يکباره به دکمههای کوچکی روی نوار وظيفه تبديل کنيد.
آيکنهای روی ميز کار را بر اساس نام مرتب کنيد.
محافظ صفحه نمايش را طوری تنظيم کنيد که پس از  5دقيقه فعال شود و قبل از بازگشت رمز ورود
ويندوز پرسيده شود.
يک تصوير از  My Documentsانتخاب کرده و آنرا در مرکز زمينه ميز کار نمايش دهيد.
منوی دسترسی سريع را روی نوار وظيفه فعال کنيد.
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واحد كار پنجم
توانايي کار با برنامه WordPad
هدفهاي رفتاري
پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1با فرامين منوهاي مختلف در نرمافزار  WordPadكار كند.
 -2بتواند يك فايل جديد در نرمافزار  WordPadايجاد كند.
 -3نحوه تايپ ،درج متن و ذخيره آن را انجام دهد.
 -4فايلهاي موجود را باز كند.
 -5فايلها را با نام ديگري ذخيره كند.

زمان (ساعت)
نظري

عملي

2

4
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كليات

برنامه  WordPadبه عنوان يك واژهپرداز ساده براي ايجاد و ويرايش فايلهاي متني به كار ميرود .اين
برنامه برخي از فايلهاي ايجاد شده در واژهپردازهاي حرفهاي را قبول كرده و آنها را ويرايش ميكند اما
تمام امكانات آنها را ندارد.

 5-1كار با برنامه WordPad

براي باز كردن برنامه  WordPadاز منوي شروع ،گزينه  All Programsو سپس  Accessoriesرا
انتخاب كرده ،در منوي باز شده ،روي گزينه  WordPadكليككنيد تا پنجره برنامه  WordPadبازشود
(شكل .)5-1

شكل  5-1پنجره Document -WordPad
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عملكرد دكمههاي موجود در نوار ابزار ،در شكل  5-2به نمايش درآمده است.

شكل  5-2كاربرد اجزاي نوارابزار

عالوه بر نوار ابزار بخش ديگري با عنوان نوار قالببندي در پنجره بعضي از نرمافزارهاي كاربردي وجود دارد.
كاربرد اجزاي اين نوار در شكل  5-1نشان داده شده است.
پس از باز كردن محيط اين نرمافزار ،مكاننما در ابتداي صفحه بهصورت چشمكزن ظاهر ميشود ،با فشردن
كليدهاي صفحه كليد ،متن در محل مكاننما درج ميشود.
در طول اين واحدكار ،به نحوه بهكارگيري اجزاي اين نرمافزار براي صفحهآرايي و چاپ متن ميپردازيم.
در زير نوار ابزار ،نوار قالببندي مشاهده ميشود كه براي دسترسي به ابزارهاي روي آن ميتوان از كليدهاي
ميانبر استفاده كرد.
كليدهاي ميانبر اين ابزارها به صورت زير است:
جدول  5-1كليدهاي ميانبر دكمههاي نوار ابزار
دكمه

كليد ميانبر

عملكرد

Ctrl+B

متن انتخاب شده را بهصورت پررنگ نشان ميدهد(Bold) .

Ctrl+I

متن انتخاب شده را بهصورت مايل نشان ميدهد(Italic) .

Ctrl+U

متن انتخاب شده را بهصورت زيرخطدار نشان ميدهد(Underline) .

Ctrl+Left Shift
Ctrl+Right Shift

متن انتخاب شده را از سمت چپ تراز ميكند(Align Left) .
متن انتخاب شده را از سمت راست تراز ميكند(Align Right) .

به عنوان مثال در شكل  5-1دو بيت اول از سمت راست و دو بيت دوم از سمت چپ تراز شده است.
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 5-2استفاده از نوار منو ،نوار ابزار و كادر محاوره
 5-2-1منوي File
گزينههاي اين منو عمليات مديريت فايل از جمله ايجاد فايل جديد ،باز كردن فايل موجود ،ذخيره ،چاپ و
ارسال الكترونيكي فايل را انجام ميدهند (شكل .)5-3

شكل  5-3منوي فايل در برنامه WordPad
 -1ايجاد فايل جديد )(New...

مقابل گزينه New...عبارت  Ctrl+Nدرج شده است ،اين عبارت به اين معناست كه براي دسترسي به گزينه
 ،Newبدون ماوس ميتوان از كليد تركيبي  Ctrl+Nاستفاده كرد (شكل  .)5-3عالوه بر اين منو ،روي نوار
وجود دارد كه با انتخاب آن نيز يك فايل جديد ايجاد ميشود .بنابراين سه روش
ابزار دكمهاي به شكل
براي ايجاد فايل وجود دارد كه بهطور خالصه عبارتند از:
·

باز كردن منوي  Fileو انتخاب زيرمنوي New

·

كليك روي دكمه

·

استفاده از كليد تركيبي Ctrl+N

از نوار ابزار
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 -2باز كردن فايل موجود )(Open ...

در صورت ايجاد و ذخيره يك فايل ،در مواقع لزوم ميتوان آنرا مجددا ً باز و ويرايش كرد ،بهمنظور دسترسي
به فايلهاي ذخيره شده قبلي يكي از سه روش بعد را بهكار ببريد:
·

منوي  Fileرا باز كرده و گزينه  Openرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

را از نوار ابزار انتخاب كنيد.

از كليد تركيبي  Ctrl+Oاستفاده كنيد.

·
با انتخاب يكي از روشهاي گفته شده ،يك كادر محاوره مطابق شكل  5-4ظاهر ميشود ،مسير فايل
موردنظر را انتخاب كرده ،روي عنوان فايل كليك نماييد و سپس روي دكمه  Openكليك كنيد.

شكل  5-4كادرمحاور ه Open
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 -3درج متن و ذخيره آن )(Save

پس از آنكه متن موردنظر را وارد كرديد و مطابق سليقه خود صفحهآرايي نموديد ،بايد آن را به صورت يك
فايل روي سيستم ذخيره كنيد تا در مواقع لزوم مجددا ً به آن دسترسي داشته باشيد؛ براي ذخيره فايل
موردنظر يكي از روشهاي زير را دنبال كنيد:
·

از منوي  ،Fileگزينه  Saveرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Sاستفاده كنيد.

را از نوارابزار انتخاب كنيد.

با انتخاب يكي از روشهاي ذخيرهسازي ،كادر محاوره  Save Asباز ميشود (شكل  ،)5-5در اين
كادرمحاوره ،در ليست بازشوي  Save inمحلي را براي ذخيره فايل انتخاب كرده و در قسمت
 File nameنامي را براي فايل وارد كنيد ،با كليك روي دكمه  ،Saveفايل با نام موردنظر ذخيره ميشود.
به عنوان مثال ابتدا يك فايل جديد ايجاد ميكنيم ،متني را در آن وارد كرده و سپس به يكي از روشهاي
گفته شده اقدام به ذخيره آن ميكنيم .كادري مطابق شكل  5-5باز ميشود .محل ذخيره فايل را درايو ""D
و در قسمت  File nameاسم "كاربر رايانه" را براي فايل وارد كرده و سپس روي دكمه  Saveكليك ميكنيم.
به اين ترتيب فايل موردنظر ذخيره ميشود.

شكل  5-5كادرمحاور ه Save As
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توجه :براي تايپ متن با زبان فارسي كافي است كليد تركيبي  Alt+Shiftرا به طور
همزمان فشار دهيد و براي بازگشت به زبان انگليسي كافي است اين عمل تكرار شود.
 -4ذخيره فايل در آدرس ديگر )(Save As ...

براي ذخيره فايل فعلي با نام ديگر و مسير ديگر ،از منوي  ،Fileگزينه  Save Asرا انتخاب كنيد ،يك
كادرمحاوره مطابق شكل  5-5ظاهر ميشود كه درباره آن قب ً
ال بيان شده است.

تمرين :متن شكل  5-1را تايپ كرده و آنرا با نام "ديوان حافظ" ذخيره كنيد ،سپس بدون
تايپ مجدد آن را در فايل ديگري با نام "حافظ" نيز ذخيره نماييد.
ن

کته:

در صورتيكه پس از ايجاد فايل جديد ،براي اولين بار بخواهيد آنرا با عنوان يك فايل ذخيره
كنيد ،عملكرد گزينههاي  Saveو  Save Asيكسان خواهد بود.

 -5چاپ فايل )(Print ...

پس از اينكه فايلي را ايجاد كرده و متن موردنظر را با قالببنديهاي مشخص وارد آن نموديد ،درصورتيكه
سيستم مجهز به دستگاه چاپگر باشد ميتوانيد آنرا روي كاغذ چاپ كنيد.
براي چاپ فايل يكي از روشهاي زير را انتخاب كنيد:
·

گزينه  Print ...از منوي  Fileرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Pاستفاده كنيد.

از نوار ابزار را انتخاب كنيد.

در صورت انتخاب يكي از روشهاي گفته شده ،كادرمحاوره  Printباز ميشود (شكل .)5-6
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شكل  5-6كادرمحاوره Print
·

اگر فايل شما چند صفحهاي باشد و بخواهيد تمام صفحات آن را چاپ كنيد در قسمت
 Page Rangeاز كادرمحاور ه شكل  5-6گزينه  Allرا انتخاب كنيد.

·

براي چاپ تعدادي از صفحات كه شماره آنها پشت سرهم است پس از انتخاب گزينه  ،Pagesدر
كادر مقابل آن شماره صفحه ابتدا و انتها را كه با عالمت « »-از هم جدا شدهاند بنويسيد.

·

در قسمت  Number of copiesتعداد نسخههاي هر صفحه براي چاپ را تعيين كنيد.

 -6پيشنمايش چاپ )(Print Preview

قبل از چاپ اطالعات ،بهتر است پيشنمايش آنرا مشاهده كنيد تا اگر نياز باشد ،ويرايش الزم روي
آن صورت گيرد .به منظور مالحظه پيشنمايش چاپ ،از منوي  ،Fileگزينه  Print Previewرا انتخاب

كنيد ،با انتخاب اين گزينه ،پنجرهاي ظاهر ميشود .محل قرارگيري و كاربرد دكمههاي اين پنجره در
شكل  5-7نشان داده شده است.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

شكل  5-7پيشنمايش چاپ

اگر فايل ما داراي بيش از يك صفحه باشد ،در شكل  5-7دكمههاي  Next Pageبراي مشاهده صفحه بعدي
و  Prev Pageبراي مشاهده صفحه قبلي نيز فعال ميشوند.
همچنين با انتخاب دكمه  ،Two Pageكادر پيشنمايش چاپ به گونهاي تنظيم ميشود كه بتوانيد دو صفحه

را در كنار يكديگر مشاهده كنيد.

 -7تنظيمات كاغذ براي چاپ )(Page Setup

زمانيكه تصميم به چاپ اطالعات گرفتهايد الزم است تنظيماتي روي ابعاد كاغذ ،فضاهاي حاشيه ،جهت
كاغذ و  ...داشته باشيد كه از طريق گزينه  Page Setupاز منوي فايل قابل دسترسي است.
پس از انتخاب اين گزينه ،يك كادر محاوره با نام  Page Setupظاهر ميشود.
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شكل  5-8تنظيمات كاغذ براي چاپ در كادرمحاور ه Page Setup

پس از انجام تنظيمات الزم ،روي دكمه  OKكليك كنيد.
 -8خروج از برنامه WordPad

قبل از خروج از برنامه بايد اطالعات ذخيره شوند ،در اين صورت بالفاصله پس از انتخاب گزينه  Exitاز منوي

 ،Fileميتوان از برنامه خارج شد؛ اما اگر اطالعات و تغييرات آن ذخيره نشده باشند ،پس از انتخاب گزينه
 ،Exitيك كادرمحاور ه مطابق شكل  5-9ظاهر ميشود.

شكل  5-9كادرمحاور ه  WordPadبراي ذخيره فايل هنگام خروج از برنامه
·

در صورت انتخاب دكمه  ،Yesپس از ذخيره فايل از برنامه خارج ميشويد.

·

در صورت انتخاب دكمه  ،Noبدون ذخيره تغييرات از برنامه خارج ميشويد.

·

در صورت انتخاب دكمه  Cancelاز برنامه خارج نشده ،تغييرات نيز ذخيره نميشوند.

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :
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به طور خالصه براي خروج از برنامه ،يكي از اين روشها را انتخاب كنيد:
·

زير منوي  Exitاز منوي فايل را انتخاب كنيد.

·

روي دكمه

·

از كليد تركيبي  Alt+F4استفاده كنيد.

از نوار عنوان كليك كنيد.

 5-2-2منوي Edit
گزينههاي اين منو عمليات ويرايش اطالعات را امكانپذير ميسازند (شكل .)5-10

شكل  5-10منوي Edit

اكثر گزينههاي اين منو پس از انتخاب بخشي از متن فعال ميشوند و در حالت عادي
غيرفعال هستند.
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 -1انتخاب متن
براي انتخاب متن ،اشارهگر ماوس را به ابتداي محل موردنظر برده ،روي آن كليك كرده و به انتهاي
محل موردنظر درگ كنيد ،پس از اين عمل ،قسمت موردنظر رنگي يا اصطالحاً  highlightميشود؛ در اين

حالت اكثر گزينههاي منوي  Editفعال ميشوند .ميتوانيد با نگه داشتن كليد  Shiftو استفاده از كليدهاي
جهتنما نيز متن را انتخاب كنيد.

شكل  5-11انتخاب قسمتي از متن

 -2چسباندن متن موجود در حافظه موقت به محل دلخواه
براي قرار دادن متن موجود در حافظه موقت ،به محل موردنظر ،ابتدا اشارهگر ماوس را در آن محل قرار

داده و كليك كنيد (چسباندن) و سپس يكي از روشهاي زير را اعمال كنيد:
·

از منوي  Editگزينه  Pasteرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Vاستفاده كنيد.

از نوار ابزار را انتخاب كنيد.

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :
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 -3بريدن 1متن انتخاب شده براي انتقال
اگر بخواهيد قسمتي از متن را از جايي بريده و به جاي ديگر منتقل كنيد ،پس از انتخاب متن موردنظر ،به
يكي از روشهاي زير آنرا به حافظه موقت ) (Clipboardمنتقل كنيد:
·

از منوي  Editگزينه  Cutرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Xاستفاده كنيد.

·

كليك راست كرده و از زيرمنوي ظاهر شده گزينه  Cutرا انتخاب كنيد.

را از نوار ابزار انتخاب كنيد.

پس از بريدن متن انتخاب شده؛ براي انتقال دادن آن ،يكي از روشهاي بيان شده را انتخابكنيد:
 -4كپي 2متن انتخاب شده به حافظه موقت
براي كپي قسمتي از يك متن به صفحه يا سند ،پس از انتخاب آن قسمت ،يكي از روشهاي زير را انتخاب
كنيد تا به حافظه موقت منتقل شود:
·

از منوي  Editگزينه  Copyرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Cاستفاده كنيد.

را از نوار ابزار انتخاب كنيد.

پس از انجام يكي از موارد گفته شده و كپي متن انتخابي به حافظه موقت با استفاده از عمل  Pasteآنرا در
محل موردنظر قرار دهيد.

ن

کته:

در روش بريدن ( ،)Cutمتن موردنظر از محل اوليه برداشته شده و پس از عمل چسباندن
( )Pasteبه محل جديد منتقل ميشود ،اما در روش كپي ( )Copyمتن موردنظر بدون برداشته
شدن از محل اوليه ،به محل جديد منتقل ميشود.

 -5حذف 3متن انتخاب شده
براي حذف قسمتي از متن ،ابتدا آن را انتخاب و سپس يكي از اين روشها را بهكار ببريد:
·

از منوي  Editگزينه  Clearرا انتخاب كنيد.

·

روي متن انتخاب شده كليك راست كرده و گزينه  Deleteرا انتخاب كنيد.

·

كليد  Deleteاز صفحه كليد را فشار دهيد.
1- Cut
2- Copy
3- Clear
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 -6جستجو 1در متن
براي يافتن كلمه دلخواه در متن تايپ شده يكي از اين روشها را انتخاب كنيد:
·

از منوي  Editگزينه  Findرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Fاستفاده كنيد.

روي نوار ابزار را انتخاب كنيد.

با انتخاب يكي از اين گزينهها ،كادرمحاوره  Findباز خواهد شد (شكل .)5-12

شكل  5-12جستجو در متن توسط كادرمحاوره Find

كلمه مورد جستجو را در كادر متني  ،Find whatتايپ و سپس روي دكمه  Find Nextكليك كنيد ،عبارت
يافت شده در متن به صورت رنگي نمايش داده ميشود ،براي جستجوي دوباره و پيدا كردن بقيه كلمات
مشابه مجددا ً روي دكمه  Find Nextكليك كنيد يا كليد  F3از صفحه كليد را فشار دهيد.
 -7جايگزين كردن 2يك كلمه با كلمه ديگر
براي جايگزيني كلمهاي با كلمه ديگر يكي از روشهاي زير را به كار ببريد:
·

از منوي  Editگزينه  Replaceرا انتخاب كنيد.

·

از كليد تركيبي  Ctrl+Hاستفاده كنيد.

با انتخاب يكي از روشهاي گفته شده ،كادر محاوره  Replaceظاهر ميشود (شكل .)5-13

شكل  5-13كادرمحاور ه Replace

1- Find
2- Replace
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مثال :فايلي را كه مطابق شكل  5-1تايپ كرده بوديد باز كنيد ،حاال براي پيدا كردن تمام
كلمات "كاشانه" و جايگزين كردن آنها با كلمه "خانه" از منوي  Editگزينه  Replaceرا
انتخاب كنيد و عبارات مقابل  Find Whatو  Replace Withرا مطابق شكل  5-13وارد
كنيد ،سپس براي عمل جايگزيني به يكباره ،روي دكمه  Replace Allكليك كنيد.
·

در صورت انتخاب گزينه  ،Match whole word onlyهنگام عمل جستجوي كلمه در متن ،در

·

در صورت انتخاب گزينه  ،Match Caseهنگام عمل جستجو ميان حروف بزرگ و كوچك الفباي

صورتي كه كلمات مشابه داراي پسوند و پيشوند باشند ،آنها را پيدا نميكند .به عنوان مثال
در صورت وجود كلمه " "Alirezaاگر بخواهيد كلمه " "Aliرا جستجو كنيد ،چنانچه گزينه فوق
انتخاب شده باشد ،قسمت " "Aliاز كلمه  Alirezaرا در هنگام عمل جستجو پيدا نميكند و نتيجه
جستجو زماني موفقيتآميز است كه تنها كلمه " "Aliبدون پسوند و يا پيشوند در متن موجود
باشد.

انگليسي تفاوت قائل ميشود .به عنوان مثال اگر كلمه " "Aliدر متن موجود باشد و براي عمل
جستجو كلمه " "aliوارد شود ،ميان دو كلمه تمايز قايل شده و كلمه " "Aliرا به عنوان نتيجه
جستجو نشان نميدهد ،مگر اينكه اين دو كلمه از لحاظ بزرگي و كوچك بودن حروف دقيقاً
يكسان باشند.

 -8بازگرداندن 1تغييرات
براي لغو تغييراتي كه روي فايل انجام شده و برگرداندن وضعيت فايل به مرحله قبل ،يكي از روشهاي زير
را دنبال كنيد:
·

از منوي  Editگزينه  Undoرا انتخاب كنيد.

·

دكمه

·

از كلي د تركيبي  Ctrl+Zاستفاده كنيد.

را از نوار ابزار انتخاب كنيد.

1- Undo
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 5-2-3منوي View
گزينههاي مختلف منوي  Viewتنظيمات مربوط به نوار ابزار قالببندي ،نوار ابزار استاندارد و نمايش
خطكش وضعيت يا عدم نمايش آنها را شامل ميشود (شكل .)5-14

شكل  5-14منوي View

وجود عالمت üدر كنار هريك از گزينههاي منوي  ،Viewبه معناي نمايش و عدم وجود اين عالمت به
معناي پنهان شدن اين گزينهها در پنجره اصلي برنامه است .براي تغيير هريك از حاالت نمايش يا عدم
نمايش كافي است با ماوس روي گزينه موردنظر از منوي  Viewكليك كنيد.
عملكرد نوار ابزارهاي اين منو به شرح زير است:
•

 :Toolbarبراي دسترسي سريع به پراستفادهترين گزينههاي منوها استفاده ميشود.

•	

 :Format Barابزارهاي مربوط به قالببندي و صفحهآرايي را شامل ميشود.

•

 :Rulerمربوط به خطكش درجهبندي شده برحسب اينچ يا سانتيمتر است.

•

 :Status Barعملكرد آن تقريباً مشابه نوار وضعيت ،در ساير پنجرههاي ويندوز است.

 5-2-4منوي Insert
گزينههاي اين منو امكان افزودن تاريخ و ساعت و همچنين عناصري مانند صدا و تصوير را فراهم ميكنند
(شكل .)5-15

شكل  5-15منوي Insert

·

براي درج تاريخ و ساعت فعلي سيستم ،در محل موردنظر كليك كنيد تا مكاننما به آنجا منتقل
شود ،سپس از منوي  ،Insertگزينه  Date and Timeرا انتخاب كنيد ،كادر محاوره Date and
 Timeظاهر ميشود .پس از انتخاب قالب موردنظر ،با كليك روي دكمه  OKتاريخ و ساعت فعلي
سيستم درج خواهند شد.
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شكل  5-16كادرمحاوره  Date and Timeبراي درج تاريخ و ساعت فعلي سيستم

ن

کته:

·

براي درج تاريخ و ساعت ميتوان از آيكن

واقع در نوار ابزار نيز استفاده نمود.

·براي اضافه كردن عنصري غير از متن به فايل ،از منوي  ،Insertگزينه  Objectرا انتخاب كرده ،در
كادرمحاوره ظاهر شده نوع فايل را انتخاب و با كليك روي دكمه  ،OKدرج عنصر را تأييد كنيد
(شكل .)5-17

شكل  5-17كادرمحاوره Insert Object
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 5-2-5منوي Format
گزينههاي اين منو مشابه نوار ابزار قالببندي عمل كرده و امكانات الزم براي صفحهآرايي و قالببندي متن
را در اختيار ما قرار ميدهند.

شكل  5-18منوي Format

 -1تنظيمات قلم
براي تغيير نوع و اندازه قلم و همچنين ضخامت و ساير ويژگيهاي آن ،ابتدا متن موردنظر را انتخاب
كنيد ،سپس از منوي  Formatگزينه  Fontرا انتخاب كنيد (شكل  ،)5-18در كادر محاورهاي شكل
 5-19ويژگيهاي موردنظر را تعيين كرده و با كليك روي دكمه  OKتنظيمات را اعمال كنيد.

شكل  5-19تنظيمات قلم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 رايانه كار مقدماتي:نام استاندارد
 هـ- ف-15/1/1:شماره

		
 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
				
 كاربر رايانه:نام استاندارد
					
3-42/24/1/0/3 :شماره
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 عالمت ابتداي پاراگراف-2
 مشاهده كرديد كنار دو كلمه " ماه مجلس" و " آتش دل" كه در ابتداي هر5-1 همانطور كه در شكل
: براي درج اين عالمت مراحل زير را دنبال كنيد.پاراگراف قرار دارند عالمت "" ديده ميشود
.در محل موردنظر كليك كنيد

·

. را انتخاب كنيدBullet Style  گزينهFormat از منوي

·

Help  منوي5-2-6
. را در اختيار ما قرار ميدهدWordPad اين منو تمام راهنماييهاي الزم براي استفاده از نرمافزار

Learn in English
•	 To cut text so you can move it to another location, select the text, and
then on the Edit menu, click cut.
•

To copy text so you can paste it in another location, select the text and
then on the Edit menu, click copy.

•

To paste text you have cut or copied, click in the document where you
want to paste the text, and then on the Edit menu, click paste.

•

To delete text, select it, and then on the Edit menu, click clear.
Note

You can undo your action by clicking Edit, and then clicking undo.
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واحدكار پنجم :توانايي كار با برنامه WordPad

واژهنامه
عمل

ضخيم

پاك كردن
بريدن
سند

ويرايشكردن

درجكردن
مورب

جديد

بازكردن

چسباندن

پيشنمايش

جايگزينكردن

زيرخطدار

بازگشت به حالت قبل

Action
Bold
Clear
Cut
Document
Edit
Insert
Italic
New
Open
Paste
Preview
Replace
Underline
Undo
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خالصه مطالب
·

واژهپرداز  WordPadنرمافزاري است كه براي ايجاد و ويرايش فايلهاي متني به كار ميرود .اين
نرمافزار شامل منوها و نوارابزارهاي مختلفي است كه هر كدام از آنها مجموعهاي از وظايف را
انجام ميدهند:
 oمنوي  :Fileبه منظور ايجاد فايل جديد ،باز كردن فايل موجود ،ذخيره و چاپ فايل به كار
ميرود.
 oمنوي  :Editبراي ويرايش اطالعات تايپ شده به كار ميرود.
 oمنوي  :Viewتنظيمات مربوط به نوار ابزارهاي برنامه را شامل ميشود.
 oمنوي  :Insertبه منظور درج دادههاي غيرمتني و تاريخ فعلي سيستم به كار ميرود.
 oمنوي  :Formatقالببندي متن و صفحهآرايي را امكانپذير ميسازد.

·

در هركدام از منوهاي فوق تعدادي گزينه پركاربرد وجود دارد .نرمافزار  WordPadبراي دسترسي

سريع و بدون اتالف وقت به اين گزينهها ،نوار ابزار استاندارد را در دسترس ما قرار ميدهد.
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واحدكار پنجم :توانايي كار با برنامه WordPad

آزمون نظري
 -1براي ذخيره كردن سند ،از كدام كليد تركيبي استفاده ميشود؟
بAlt+C -
		
الفAlt+S -
دShift+S -
		
جCtrl+S -
 -2اصليترين كاربردي كه برنامه  WordPadدارد با چه عنواني است؟
ب -واژهپرداز
		
الف -ذخيره فايل
د -جستجوي متن
		
ج -كپيبرداري
 Clipboard -3چيست؟
ب -حافظه مجازي
		
الف -حافظه موقت
د -حافظه ROM
		
ج -حافظه RAM
 -4برايجايگزينكردن يك كلمه با كلمهديگر از كدام گزينه در منوي  Editاستفاده ميشود؟
بCopy -
		
الفFind -
دReplace -
		
جPaste -
 -5براي نمايش يك متن بهصورت زيرخطدار ،از كدام كليد تركيبي استفاده ميشود؟
بCtrl+I -
الفCtrl+B -
دCtrl+X -
		
جCtrl+U -
6- To delete a text, click:
b -Edit / Paste

d -Edit / Undo

		a -Edit / Cut

 -7وظايف نرمافزار  WordPadرا بيان كنيد.
 -8در نرمافزار  WordPadچگونه ميتوان قسمتي از متن را انتخاب كرد؟
 -9براي بازگرداندن تغييرات اعمال شده چه عملياتي انجام ميشود؟
 -10تفاوت دو عمل  Cutو  Copyرا شرح دهيد.

c -Edit / Clear
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آزمون عملي
 -1متن نوشته شده در شكل  5-1اين واحدكار را مشابه با قالببنديهاي اعمال شده تايپ كرده ،سپس
كلمه "دل" را در آن جستجو كنيد.
 -2در تمرين  ،1كلمه "واسطه" را با كلمه "فاصله" در كل متن جايگزين كنيد.
 -3به انتهاي فايل تمرين  ،1تاريخ جاري سيستم را اضافه كرده و آنرا با نام  test1ذخيره كنيد.

پيمانه مهارتي :سیستمعامل مقدماتي
واحدكار اول :توانايي اجراي ويندوز ،شناخت محيط و بهكارگيري آن

واحد كار ششم
توانايي سفارشی کردن Windows
هدفهاي رفتاري
پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1تنظيمات تاريخ و زمان را انجام دهد.
 -2تنظيمات دستگاههاي صوتي را انجام دهد.
 -3برق مصرفي كامپيوتر را به كمك برنامه  Power Optionsتنظيم كند.
 -4تنظيمات زبان و ناحيه جغرافيايي را انجام دهد.
 -5بتواند انواع قلم را در سيستم نصب يا حذف كند.
 -6ماوس را تنظيم كند.
 -7به كمك برنامه  Add or Remove Programsبرنامهها و اجزاي ويندوز را نصب يا حذف كند.
 -8تنظيمات چاپگر را انجام دهد.
 -9به درستي با برنامه زمانبندي كار كند.
 -10به كمك برنامه  Add Hardwareسختافزارهاي موردنياز خود را نصب كند.

زمان (ساعت)
نظري

عملي

2

12
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 6-1آشنايي با برنامه Control Panel

يكي از برنامههاي كليدي ويندوز ،برنامه  Control Panelاست كه براي انجام تنظيمات پيكربندي سيستم و
تنظيمات نرمافزاري استفاده ميشود .در اين واحدكار با بعضي از اين تنظيمات آشنا ميشويد.
براي استفاده از برنامه  ،Control Panelروي دكمه شروع ) (Startكليك كرده و از منوي باز شده گزينه
 Control Panelرا انتخاب كنيد.

اين برنامه به دو صورت دستهبندي ) (Categoryو كالسيك ) (Classicنمايش داده ميشود .در روش
دستهبندي همه تنظيمات در قالب  10گروه نشان داده ميشوند (شكل  .)6-1اما در روش كالسيك آيكن
نمايش هر تنظيم به صورت مجزاست .در اين واحدكار از روش نمايش كالسيك استفاده شده است.

نماي دستهبندي ()Category

پيمانه مهارتي :سیستمعامل مقدماتي
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نماي كالسيك ()Classic
شكل  6-1پنجره  Control Panelدر نماهاي مختلف
·

براي تغيير نمايش پنجره به نماي كالسيك روي گزينه  Switch to Classic Viewدر قسمت چپ
پنجره  Control Panelكليك كنيد.

 6-2كار با قسمت Date and Time

براي تنظيم تاريخ و ساعت سيستم از اين قسمت استفاده ميشود .مراحل انجام كار به اين صورت است:
 -1گزينه  Date and Timeرا از پنجره  Control Panelانتخاب كنيد.
 -2در كادرمحاوره باز شده ،ميتوان تاريخ را به صورت سال ،ماه و روز ميالدي تنظيم كرد .دكمه
در قسمت  Dateبراي افزايش يا كاهش يك واحدي سال به كار ميرود.
 -3در سمت راست پنجره در محدوده  Timeميتوان مقدار ساعت ،دقيقه و ثانيه را تايپ كرد يا از
دكمه

براي جلو يا عقب بردن ساعت ،دقيقه و ثانيه استفاده كرد.

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

144

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

شكل 6-2
·

براي انجام تنظيمات زمان منطقه جغرافيايي محل زندگي ،زبانه  Time Zoneرا انتخاب كنيد،
حال با تعيين شهر موردنظر (از ليست بازشو) و انتخاب گزينه Automatically adjust clock for
 daylight saving changesساعت سيستم شما بهطور خودكار در فصل بهار يك ساعت به جلو و
در ابتداي فصل پاييز يك ساعت به عقب برميگردد.

شكل 6-3
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مثال :در زبانه  Data & Timeساعت كامپيوترتان را براساس ساعت رسمي ايران تنظيم
كرده روي دكمه  Applyكليك كنيد .حال اگر در زبانه  Time Zoneشهر ديگري (به غير
از تهران) را انتخاب كنيد و روي دكمه  Applyكليك كنيد ،مشاهده ميكنيد كه ساعت
سيستم شما براساس ساعت درست شهر انتخاب شده تغيير ميكند.

ن

کته:

در ليست بازشوي انتخاب منطقه جغرافيايي در كنار هر شهر ،عددي نوشته شده است.
اين عدد بيانگر اختالف ساعت شهر انتخاب شده با ساعت گرينويچ ( )GMTاست ،مثالً
( Tehran (GMT +3:30به معناي اين است كه ساعت شهر تهران  3:30دقيقه جلوتر از
ساعت گرينويچ است.

آخرين زبانه Internet Time ،است كه براي هماهنگسازي سيستم با ساعت سرويسدهندهاي كه تعيين
ميكنيم ،بهكار ميرود.
·

فعال كردن گزينه  Automatically synchronize with an Internet time serverباعث تنظيم
ساعت سيستم با ساعت سرويسدهنده ميشود.

·

در ليست بازشوي  Serverآدرس سرويسدهنده را تايپ كنيد.

·

پس از اتصال به اينترنت با كليك دكمه  Update Nowاين هماهنگي صورت ميگيرد.

در پايان كار ،دكمه  OKرا كليك كنيد.

شكل 6-4

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

146

ن

کته:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
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قبل از انجام عمليات يكسانسازي ساعت خود با ساعت سرويسدهنده تاريخ را بهطور دقيق
تنظيم كنيد تا عمليات يكسانسازي با موفقيت صورت گيرد.

 6-3تنظيم Sounds and Audio Devices

در اين قسمت ميتوان تنظيمات دستگاههاي صوتي و صداهاي پيشفرض رويدادهاي ويندوز را انجام داد.
در پنجره  Control Panelروي  Sound and Audio Devicesكليك كنيد تا كادرمحاوره شكل  6-5ظاهر
شود .اين كادرمحاوره داراي پنج زبانه است كه در ادامه به تشريح آنها ميپردازيم.
زبانه  :Volumeتنظيمات اصلي پخش صدا در اين قسمت صورت ميگيرد.

شكل  6-5كادرمحاوره Sounds and Audio Devices Properties

اگر در قسمت  Speaker settingsروي دكمه  Advanced ...كليك كنيد ،كادرمحاوره شكل  6-6ظاهر ميشود.
در ليست بازشوي  Speaker setupنوع دستگاه پخشكننده صدا را مشخص كنيد ،مث ً
ال اگر ميخواهيد از
هدفن استفادهكنيد ،گزينه  Stereo headphonesرا انتخاب كرده و دكمه  OKرا كليك كنيد.
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شكل  6-6كادرمحاور ه Advanced Audio Properties

زبانه  :Soundsدر ويندوز براي بسياري از امور (از جمله خروج از ويندوز) صدايي تعريف شده است .در
اين قسمت ميآموزيد كه چگونه اين صداها را تغيير داده يا براي رويدادهايي كه براي آنها صدايي تعريف
نشده است ،صداگذاري كنيد.
·
·

براي اين كار زبانه  Soundsرا انتخاب كنيد.
در ليست بازشوي  Sound schemeميتوان يك مجموعه صوتي انتخاب كرد؛ مث ً
ال اگر
 Windows Defaultرا برگزينيد ،تنظيمات صداي رويدادها به حالت پيشفرض ويندوز
برميگردد.

·

Sounds

در قسمت  Program eventsميتوان از ليست ،رويدادي را انتخاب كرده و در قسمت
صداي مناسبي را به آن اختصاص داد .براي انتخاب ديگر فايلهاي صوتي موجود در كامپيوتر،
را كليك
از دكمه  Browseكمك بگيريد؛ همچنين براي پخش صداي انتخاب شده دكمه
كنيد.

·

پس از صداگذاري رويدادها ميتوان به كمك دكمه  Save As ...يك مجموعه جديد صوتي با نام
دلخواه ايجاد كرد.
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شكل  6-7نمايش زبانه Sounds

زبانه  :Audioاين قسمت شامل سه گزينه اصلي است:
•
•

 :Sound playbackبراي انجام تنظيمات كارت صوتي نصب شده براي پخش صدا بهكار ميرود.
 :Sound recordingبراي انجام تنظيمات كارت واسط مورد استفاده براي ضبط صدا بهكار
ميرود .در بسياري موارد يكي از درگاههاي كارت صدا براي ضبط صدا استفاده ميشود.
در اين حالت مانند شكل  6-8در كادر بازشوي  Default deviceمربوط به قسمتهاي
 Sound recordingو  Sound playbackعنوان كارت صداي نصب شده مشخص ميشود.

•

 MIDI :MIDI music playbackمخفف كلمه  Musical Instrument Digital Interfaceيا (رابط

·

در قسمت  Default deviceنام وسيله موردنظر را انتخاب كنيد.

ديجيتالي آالت موسيقي) است و به عنوان واسط مورد استفاده براي برقراري ارتباط با ابزارهاي
صوتي بهكار ميرود.
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شكل  6-8نمايش زبانه Audio
·

با دكمه  Volume ...ميتوان صداي وسيله را كنترل كرد ،روي اين دكمه كليك كنيد ،مث ً
ال اگر
درقسمت  Sound recordingروي دكمه  Volumeكليك كنيد پنجره Recording Controlظاهر
ميشود (شكل .)6-9

شكل  6-9پنجره Recording Control
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·

با انتخاب گزينه  Selectهر وسيله ،ميتوان آن را انتخاب كرد.

·

اگر بخواهيد به ليست ابزارهاي موجود ،ابزاري اضافه يا از آن كم كنيد ،از منوي  Optionsگزينه
 Propertiesرا انتخاب كنيد.

·

در قسمت  Adjust volume forمشخص كنيد كه وسيله مورد نياز براي كنترل صدا به منظور
پخش صداست يا ضبط آن.

·

با انتخاب  Recordingدر قسمت  Adjust volume forابزارهاي ضبط صدا در قسمت
 ،Show the following volume controlsظاهر ميشود .براي اضافه شدن ميكروفن به ليست،
گزينه  Microphoneرا انتخاب كرده و سپس دكمه  OKرا كليك كنيد.

شكل 6-10

زبانه  :Voiceگزينههاي اين زبانه همانند زبانه  Audioاست و براي انجام تنظيمات پيشرفته دستگاههاي
ضبط و پخش صدا بهكار ميرود.
زبانه  :Hardwareميتوان در اين زبانه ليست وسايل چندرسانهاي نصب شده در ويندوز را مشاهده كرد.
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واحدكار ششم :توانايي سفارشي كردن Windows

سؤال :اگر صداي فايلهاي صوتي يا ويديويي در حال اجرا ،از بلندگو پخش نشود چه كاري بايد انجام داد
تا مشكل حل شود؟
جواب :براي حل اين مسأله بايد چندين قسمت را بررسي كرد:
 -1ابتدا بررسي كنيد كه كارت صداي نصب شده است يا خير .براي انجام اين كار در زبانه

 Audioاز كادرمحاوره  Sounds and Audio Devices /Propertiesدر قسمت
بررسي كنيد كه آيا گزينه انتخاب كارت صدا در  Default deviceفعال است يا خير .در صورت
فعال بودن گزينه دقت كنيد كه كارت صداي مناسبي انتخاب شده باشد.
Sound playback

شكل  6-11زبانه  Audioدر يك سيستمي كه كارت صداي آن نصب نشده است.

 -2فيش اتصال كارت صوتي را به بلندگوها بررسي كنيد.
 -3در كادرمحاوره  Sounds and Audio Devices /Propertiesدر زبانه  Volumeدقت كنيد كه
گزينه  Muteفعال نشده باشد .بهتر است براي راحتي كار آيكن بلندگو را در ناحيه نوار وظيفه قرار
دهيد.
 -4ممكن است فيش اتصال بلندگوها از داخل بلندگو قطع شده باشد .براي امتحان جداگانه بلندگوها
ميتوانيد آنها را به خروجي ضبط صوت وصل كنيد.
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تمرين :صداي بستن پنجره در ويندوز را تغيير دهيد.

 6-4تنظيم برق مصرفي در Power Options

در اين قسمت با انجام تنظيمات منبع تغذيه ،ميتوان هنگام ترك موقت كامپيوتر ،ميزان برق مصرفي را
كاهش داد.
در  Control Panelروي گزينه  Power Optionsكليك كنيد تا كادرمحاوره شكل  6-12ظاهر شود.

شكل  6-12كادرمحاور ه Power Options Properties
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زبانه Power Schemes
·

·

در اين زبانه ميتوان يكي از الگوهاي مصرفي برق تعريف شده را براي كامپيوتر خود انتخاب
كرده يا الگوي جديد با تنظيمات دلخواه ايجاد كنيد .در هريك از اين الگوهاي تعريف شده زماني
براي خاموش شدن صفحه نمايش و ديسك سخت پس از ترك كامپيوتر مشخص شده است.
گزينه  System standbyزمان رفتن سيستم به حالت  Standbyپس از ترك كامپيوتر را نشان
ميدهد .همچنين گزينه  System hibernatesبيانگر زمان رفتن سيستم به حالت hibernate
است .خاصيت  hibernateشبيه  Shut downاست با اين تفاوت كه قبل از خاموش شدن كامپيوتر
تمام برنامههاي باز روي سيستم ذخيره ميشوند و هنگام روشن شدن مجدد كامپيوتر ،ويندوز و
همه برنامهها به همان حالت قبل در اختيار كاربر قرار ميگيرد.
در قسمت  Power schemesنوع كامپيوتر را ميتوان مشخص كرد ،مث ً
ال اگر از كامپيوتر مشخصي
) (PCاستفاده ميكنيد گزينه  Home/office Deskرا انتخاب كنيد كه شرح آن و ديگر گزينههاي
مربوط به اين قسمت در ادامه بيان شده است.

 :Home/office Deskتنظيمات اين الگو براي كامپيوترهاي شخصي بهكار ميرود.
 :Portable/laptopاين الگو براي كامپيوترهاي قابل حمل بهكار ميرود.
 :Presentationاين الگو براي كامپيوترهايي كاربرد دارد كه از آنها براي ارائه نمايش استفاده ميشود ،در
اين كامپيوترها نبايد تنظيمات مربوط به فعالسازي حالت  Stand byانجام گيرد چراكه در اين صورت ممكن
است هنگام سخنراني و شرح اساليدها سيستم بهحالت  Stand byدرآيد.
 :Always Onاين الگو براي كامپيوترهاي سرويسدهنده ) (Serverو هر كامپيوتري كه بايد همواره روشن

باشد بهكار ميرود .بهخاطر استفاده ديگر كامپيوترها از دادهها و اطالعات كامپيوترهاي سرويسدهنده،
آنها نبايد خاموش شوند .تنها مديريت مصرفي برقي كه ميتوان روي آنها انجام داد خاموش شدن مانيتور
است.

 :Minimal Power Managementدر اين الگو صفحه نمايش پس از  15دقيقه خاموش ميشود ولي
درايوهاي هاردديسك هيچوقت غيرفعال نميشوند.

 :Max Batteryانتخاب اين گزينه در كامپيوترهاي  laptopموجب حداكثر صرفهجويي در مصرف باتري آن

ميشود.
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در كامپيوترهاي  laptopسرعت  CPUرابطه مستقيمي با مصرف برق دارد .هنگام استفاده از
الگوهاي مصرفي برق در اين دسته از كامپيوترها ،هنگام كار با متن و ساير برنامههايي كه نياز
چنداني به سرعت  CPUندارند ،سرعت  CPUو در نتيجه مصرف برق كاهش مييابد.

زبانه Advanced
·

انتخاب گزينه  Always show icon on the taskbarباعث نمايش آيكن تنظيمات برق مصرفي در
نوار وظيفه ميشود.

·

گزينه  Prompt for password when computer resumes from standbyبراي حفظ امنيت
بيشتر بهكار ميرود .با فعال كردن اين گزينه كاربر بايد پس از خارج كردن كامپيوتر از حالت
 Standbyبراي ورود به ويندوز نام كاربري خود را وارد كند.

·

گزينه  When I press the power button on my computerتعيين ميكند كه با فشردن كليد
 Powerسيستم به كداميك از وضعيتهاي  Hibernate ،Stand byو  Shut downدرآيد.

شكل  6-13زبانه  Advancedدر كادرمحاوره Power Options Properties
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155

واحدكار ششم :توانايي سفارشي كردن Windows

اگر ميخواهيد فشردن اين كليد بيتأثير باشد ،گزينه  Do nothingرا انتخاب كنيد.
·

گزينه  When I press the sleep button on my computerتعيين ميكند كه با فشردن كليد
 1 Sleepاز صفحه كليد ،كامپيوتر به چه حالتي درآيد.

زبانه Hibernate
·

انتخاب گزينه  Enable hibernationاز قسمت  Hibernateخاصيت  Hibernateرا فعال ميكند.

شكل  6-14زبانه  Hibernateدر كادرمحاوره Power Options Properties

ن

کته:

پس از فعالسازي گزينه  Enable hibernationپايين نگه داشتن كليد  Shiftهنگام ظهور كادر
 ،Turn off computerباعث نمايش گزينه  Hibernateبه جاي  Standbyميشود.

 -1اين كليد در برخي از صفحه كليدها در قسمت باالي صفحهكليد وجود دارد و معموالً عالمتي شبيه
شده است.

(ماه) روي آن درج
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زبانه UPS
 UPSبه معناي منبع تغذيه بدون وقفه است .اين قطعه سختافزاري داراي تعدادي باتري قابل شارژ است
كه موقع قطع برق مانع خاموش شدن كامپيوتر ميشود.
در بسياري از كامپيوترهاي مهم مانند سرويسدهندهها ) (Serverكه داراي اطالعات باارزشي هستند استفاده

از  UPSحياتي است ،زيرا قطع برق ميتواند باعث از بين رفتن دادههاي مهم يا آسيب ديدن قطعات
سختافزاري شود .اين ويژگي زمان الزم را براي خاموش كردن سيستم به ما ميدهد.
·

در قسمت  Statusوضعيت ( UPSمث ً
ال چقدر از برق  UPSمصرف شده است يا چه اندازه مصرف

·

چنانچه از چندين  UPSاستفاده ميشود ،در زبانه  UPSاز كادرمحاورهPower Options Properties

نشده است) نشان داده شده است.

روي دكمه  Select ...كليك كرده و دستگاههاي موردنظر را انتخاب كنيد؛ سپس به كمك
دكمه  Configure ...دستگاههاي انتخاب شده را تنظيم نماييد.

شكل  6-15زبانه  UPSدر كادرمحاوره Power Options Properties
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 6-5تنظيمات Regional and Language Options

به كمك اين گزينه ميتوان با توجه به ناحيه جغرافيايي كه در آن زندگي ميكنيد زبان ،نحوه نمايش پول
رايج ،ساعت ،تاريخ و ديگر خصوصيات را تنظيم كنيد.
 -1زبانه Regional Options
·

در پنجره  Control Panelروي گزينه  Regional and Language Optionsكليك كنيد تا
كادرمحاوره شكل  6-16ظاهر شود.

·

در زبانه  Regional Optionsاز ليست بازشوي

Select an item to match its preferences, or

 click Customize to choose your own formats:زبان موردنظر را انتخاب كنيد تا ساختار
عددنويسي ) ،(Numberساختار پولي ) ،(Currencyزمان ) (Timeو تاريخ ) (Dateنشان داده شود.
اگر ميخواهيد اين تنظيمات را تغيير دهيد ،روي دكمه  Customize ...كليك كنيد.

شكل  6-16كادرمحاوره Regional and Language Options

تمرين :تعداد رقم اعشار را براي زبان انگليسي به سه رقم اعشار تغيير دهيد.
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 -2زبانه Languages

همانطور كه شكل  6-17مشاهده ميكنيد اين زبانه داراي دو قسمت است .در قسمت اول يك دكمه
 Detailsوجود دارد كه براي مشاهده و تغيير زبانهاي مورد استفاده بهكار ميرود.
قسمت دوم شامل دو گزينه است .گزينه اول براي نصب زبانهايي كه از راست به چپ نوشته ميشوند (مانند
زبان فارسي) بهكار ميرود و گزينه دوم سبب نصب زبانهاي آسياي شرقي ميشود.
زبانهايي كه جزء اين دو گروه نيستند (نه از راست به چپ نوشته ميشوند و نه جزء زبانهاي آسياي شرقي
هستند) بهطور پيشفرض نصب شدهاند .براي درك بهتر تنظيمات اين قسمت به مثال بعد توجه كنيد.

شكل  6-17زبانه  Languagesدر كادرمحاوره Regional and Language Options

مثال :اگر بخواهيد زبان فارسي را نصب و آن را به ليست زبانهايي كه در محيط ويندوز
استفاده ميكنيد اضافه كنيد ،مراحل بعد را دنبال كنيد:
•

 CDويندوز  XPرا در  CD-ROMقرار دهيد.

·

وارد زبانه  Languagesاز كادرمحاوره  Regional and Language Optionsشويد.

·

گزينه ) Install files for complex script and right-to-left languages (including Thaiرا كه
مخصوص زبانهايي است كه از راست به چپ نوشته ميشوند ،انتخاب و دكمه  Applyرا كليك
كنيد.
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·

حال زبان فارسي به ليست زبانهاي ويندوز اضافه شده است .روي دكمه  Details ...كليك كنيد
تا كادرمحاوره شكل  6-18ظاهر شود.

·

رويدكمه  Add ...كليككنيد ،كادرمحاوره  Add Input languageظاهرميشود (شكل ،)6-19از
ليست بازشوي  ،Input languageگزينه  Farsiرا انتخاب كرده و روي دكمه  OKكليك كنيد.

شكل  6-18كادرمحاوره Text Services and Input Languages

براي حذف يك زبان ،ميتوانيد در كادر محاوره  ،Text Services and Input Languagesآن را انتخاب كرده
و دكمه  Removeرا كليك كنيد.

تمرين :زبان فارسي را روي سيستم خود نصب كنيد.
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شكل  6-19كادر محاوره Add Input language

 6-6تنظيمات قلم )(Font

در ويندوز  XPانواع مختلفي از قلمها وجود دارد .عالوه بر قلمهاي موجود در ويندوز ميتوان قلمهاي
جديدي را به اين مجموعه اضافه يا از آن حذف كرد.
·

براي مشاهده اين تنظيمات ،گزينه  Fontرا از پنجره  Control Panelانتخاب كنيد.

ي آن دابل كليك كنيد (شكل .)6-20
براي نمايش هر قلم رو 
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شكل  6-20پنجره نمايش قلم Arial

نصب قلم
مراحل نصب قلم جديد در ويندوز به صورت زير است:
·

در پنجره  Fontاز منوي  Fileگزينه  Install New fontرا انتخاب كنيد.

·

از ليست بازشو  ،Driveدرايوي را كه قلمها روي آن هستند ،تعيين كنيد.

·

پوشه قلمها را در قسمت  Folderمشخص كنيد تا در قسمت  List of fontsنمايش داده شود.

·

روي دكمه  OKكليك كنيد.
ن

کته:

براي نصب قلم جديد ميتوانيد روي قلمهاي منتخب كليكراست كرده و گزينه  Copyرا
انتخاب كنيد ،سپس در پنجره  Fontsاز منوي  Editگزينه  Pasteرا انتخاب كنيد.
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شكل  6-21نحوه نصب قلم

حذف قلم
روش حذف قلم بسيار ساده است .براي انجام اين كار ،در پنجره  Fontsروي قلم كليك راست كرده و گزينه
 Deleteرا انتخاب كنيد.

تمرين :يكي از قلمهاي پنجره  Fontرا روي ميز كار يا  Desktopكپي كنيد ،سپس آن را در
پنجره  Fontاز ليست قلمها حذف كرده و دوباره نصب كنيد.

 6-7تنظيم ماوس

براي تنظيم ماوس ،در پنجره  Control Panelروي گزينه  Mouseدابل كليك كنيد تا كادر محاوره
 Mouse Propertiesنمايش داده شود.
همانطوركه در شكل  6-22مشخص است ،در زبانه  Buttonsميتوان سه تنظيم اصلي را انجام دهيد:
 -1در قسمت  Button configurationميتوانيد عملكرد كار كليدهاي چپ و راست ماوس را عوض
كنيد مث ً
ال براي افراد چپدست ميتوان اين گزينه را فعال كرد.
 -2در قسمت  Double-click speedميتوانيد سرعت دابل كليك را تنظيم كنيد.
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شكل  6-22كادرمحاوره Mouse Properties

 -3در قسمت  ClickLockميتوانيد خاصيت " قفل كليك "1را فعال كنيد ،اين ويژگي باعث ميشود
كه بدون نگه داشتن كليد چپ ماوس ،عمل درگ صورت گيرد .براي انجام قفل كليك ،كليد چپ
ماوس را چند لحظه نگه داشته و سپس رها كنيد ،سپس عمل درگ را بدون نگه داشتن كليد چپ
ماوس فقط با حركت ماوس انجام دهيد .با كليك روي دكمه  ،Settings ...ميتوان زمان نگه داشتن
ماوس را كم يا زياد كرد.

شكل  6-23كادرمحاوره Settings for ClickLock

1- ClickLock
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زبانه Pointers
در ويندوز براي وضعيتهاي مختلف ،اشارهگرهاي متفاوتي تعريف شده است؛ مث ً
ال در حالت عادي اشارهگر
درميآيد.
است ،اما هنگام جابهجايي نوار ابزارهاي يك پنجره ،اشارهگر به صورت
به صورت
تعريف :به يك مجموعه از اشارهگرهاي تعريف شده در حاالت مختلف ،الگوي اشارهگر گفته ميشود.
·

در قسمت  Schemeيك الگو را انتخاب كنيد .متناسب با الگوي انتخاب شده محتويات كادر
 Customizeتغيير ميكند.

·

با كليك روي هر وضعيت و با كليك دكمه  Browse ...ميتوان شكل اشارهگر را تغيير داد.

·

با كليك روي دكمه  Save As ...ميتوان تغييرات انجام شده را در قالب الگويي جديد ذخيره
كرد.

·

فعالكردن گزينه  Enable pointer shadowباعث سايهدار كردن اشارهگر ماوس ميشود.

شكل  6-24زبانه  Pointersدر كادر محاوره Mouse Properties

ن

کته:

پسوند فايلهاي اشارهگر ماوس  .aniو  .curاست.
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زبانه Pointer Options
·

در قسمت Motionميتوان سرعت حركت اشارهگر را تنظيم كرد.

·

در قسمت  ،Snap Toاگر گزينه
 dialog boxرا فعال كنيد ،در هر كادرمحاوره ،اشارهگر ماوس بهطور خودكار روي دكمههاي
پيشفرض قرار ميگيرد (شكل .)6-25

Automatically move pointer to the default button in a

شكل  6-25زبانه  Pointer Optionsدر كادرمحاوره Mouse Properties
·

گزينههاي قسمت  Visibilityبه ترتيب براي فعال كردن دنباله اشارهگر ،مخفي كردن اشارهگر
ماوس به هنگام تايپ و پيدا كردن موقعيت اشارهگر ماوس با يك بار فشردن كليد  Ctrlبهكار
ميرود.

زبانه Hardware
در اين قسمت ميتوان مشخصات ماوس نصب شده و درگاه اتصال آن را مشاهده كرد.
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شكل  6-26زبانه  Hardwareدر كادرمحاوره Mouse Properties

تمرين :ماوس را طوري تنظيم كنيد كه -1 :شكل اشارهگر آن در حالت نرمال تغيير كند.
 -2هنگام حركت ،دنباله داشته باشد -3 .در هر كادر محاوره به صورت خودكار روي دكمه
پيشفرض قرار گيرد.

 6-8كار با Add or Remove Programs

اكثر برنامههاي نرمافزاري از طريق اجراي يك فايل اجرايي به نام  Setup.exeنصب ميشوند .بسياري از
CDهاي نرمافزاري داراي فايلي به نام  AutoRunهستند كه باعث اجراي خودكار آنها پس از قرار دادن
 CDدر درايو سيدي ميشود .در اين CDها پس از نمايش صفحه خوشامدگويي ،دكمهاي با عنوان Install
ظاهر ميشود كه با كليك روي آن و طي مراحل نصب ،ميتوان نرمافزار را نصب كرد .اما اگر  CDبه صورت
 AutoRunنباشد ،ميتوان از برنامه  Add or Remove Programsبراي نصب استفاده كرد .اين برنامه براي
نصب ،حذف و مشاهده برنامههاي نصب شده بهكار ميرود .براي اجراي برنامه در  Control Panelروي
گزينه  Add or Remove Programsكليك كنيد.
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 6-8-1نصب برنامه از طريق Add or Remove Programs
قبل از نصب برنامه بايد سه نكته مهم را رعايت كرد:
 -1تمام برنامههاي باز شده به غير از برنامه نصب را ببنديد تا به منظور افزايش سرعت نصب حافظه
بيشتري در اختيار بوده و  CPUآزادتر باشد.
 -2معموالً در هنگام نصب ،يكي از گزينههاي ( Typicalمعمولي)( Custom ،سفارشي) و
(كامل) بايد انتخاب شود .گزينه  Completeبه معناي نصب كامل برنامه با تمام اجزاي آن است.
توصيه ميشود در هنگام نياز ،اين گزينه را انتخاب كنيد زيرا فضاي بيشتري از ديسك سخت
را اشغال ميكند .با انتخاب گزينه  Customفقط ميتوان اجزاي مورد نياز را انتخاب كرد .براي
كسانيكه در كار نصب مبتدي هستند ،بهترين گزينه Typical ،است چرا كه تنها با انتخاب آن،
اجزاي مهم از نظر شركت سازنده نرمافزار نصب ميشود.
Complete

 -3بعضي از نرمافزارها براي نصب نيازمند وارد كردن مقداري به نام  Serial Numberهستند .اين
مقدار معموالً در يك فايل متني با يكي از عنوانهاي  Readme ،SN ،Serial Numberو CDkey
و  ...در  CDبرنامه قرار دارد.
 -4در بسياري از نرمافزارها پس از نصب ،پيغامي مبني بر راهاندازي مجدد ) (Restartظاهر ميشود.
بهتر است با اين پيغام موافقت كنيد و تا اتمام عمليات نصب و راهاندازي مجدد سيستم CD ،برنامه
را از درايو خارج نكنيد.

مثال :ميخواهيم به كمك برنامه  Add or Remove Programsبرنامه  Acrobat Readerرا
نصب كنيم ،اين نرمافزار براي خواندن فايلهايي با پسوند  pdfبهكار ميرود.
براي اين كار مراحل زير را دنبال كنيد:
 CD -1برنامه را در درايو قرار دهيد.
 -2روي گزينه  Add or Remove Programsاز  Control Panelدابل كليك كنيد.
 -3در قسمت چپ پنجره ظاهر شده ،به منظور نصب برنامه جديد ،روي  Add new Programsكليك

كنيد .در پنجره ظاهر شده دو دكمه در سمت راست با عناوين  Windows Updateو
 Floppyبه ترتيب براي بهروزرساني ويندوز و نصب برنامه از روي  CDيا فالپي وجود دارد .براي
بهروزرساني ويندوز نياز به اتصال به اينترنت داريد.
CD or

 -4روي دكمه  CD or Floppyكليك كنيد.
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شكل  6-27برنامه Add or Remove Programs

 -5كادر محاوره  Install Program From Floppy Disk or CD-ROMظاهر ميشود ،روي دكمه
 Nextكليك كنيد.
 -6اگر  CDتنها شامل يك برنامه باشد ،آدرس فايل  Setup.exeنوشته ميشود اما اگر روي
چندين برنامه وجود دارد ،بايد روي دكمه  Browseبراي يافتن فايل  Setupبرنامه مربوطه كليك
كنيد.
CD

 -7فايل  Setupبرنامه را باز كنيد تا مسير كامل اين فايل در كادر متني  Openظاهر شود ،سپس روي
دكمه  Finishكليك كنيد.

 -8كادر محاوره شكل  6-28براي خوشامدگويي و معرفي برنامه  Acrobat Readerظاهر ميشود ،در
اين كادر دكمه  Nextرا كليك كنيد.

 -9در كادر محاوره بعد توصيههايي براي رعايت قانون كپيرايت نوشته شده است؛ پس از مطالعه آن،
گزينه  I accept the terms in the License Agreementمبني بر موافقت با قانون مطرح شده را
انتخاب كرده و روي دكمه  Nextكليك كنيد.
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شكل  6-28كادرمحاوره Acrobat Reader 5.0 Setup

 -10در كادر محاوره ظاهر شده مسيري براي نصب نرمافزار پيشنهاد شده است ،ميتوان مسير
پيشنهادي را تغيير داد يا آن را پذيرفت .پس از انتخاب مسير مناسب روي دكمه  Nextكليك
كنيد.

شكل  6-29كادرمحاوره Choose Destination Location
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 -11حال انجام عمليات نصب شروع ميشود و ميتوان پيشرفت اين فرايند را در كادرمحاوره ظاهر شده
مشاهده كرد.
 -12پس از پايان كار ،كادر محاورهاي مبني بر اينكه نصب با موفقيت انجام گرفته است ،ظاهر ميشود.
با كليك روي دكمه  Finishعمليات نصب پايان ميپذيرد.
 6-8-2حذف برنامه از طريق Add or Remove Programs
عمليات حذف يك برنامه با حذف پوشهها و فايلها متفاوت است.
براي حذف برنامه به اين طريق عمل كنيد:
 -1در پنجره  Control Panelروي گزينه  Add or Remove Programsدابل كليك كنيد.
 -2در پنجره ظاهر شده ،برنامه موردنظر را انتخاب كرده و روي دكمه  Removeبه منظور حذف آن
كليك كنيد.
 -3با اين كار كادرمحاوره شكل  6-30مبني بر اينكه آيا مطمئن هستيد كه ميخواهيد برنامه مزبور
را حذف كنيد ،ظاهر ميشود .براي حذف برنامه ،روي دكمه  Yesكليك كنيد.

شكل  6-30كادرمحاوره Add or Remove Programs
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ن

کته:

اگر براي حذف يك برنامه ،پوشه نصب آن را پاك كنيد آن برنامه حذف نشده و فضاي
اختصاص داده شده به آن نيز در ديسك سخت آزاد نميشود و هنگام نصب مجدد نيز دچار
مشكل خواهيد شد زيرا بعضي از فايلهاي نصب برنامه در پوشه ويندوز ذخيره ميشوند.
تمرين:

 -1يك برنامه دلخواه را در درايو  Dبه صورت  Typicalنصب كنيد.

 -2برنامه نصب شده را حذف كنيد.

 6-8-3نصب و حذف اجزاي ويندوز
در ويندوز  XPاجزاي متنوعي وجود دارد .برخي از اين اجزا مانند برنامه  ،Paintماشينحساب ،بازيهاي
ويندوز ،برنامه  Windows Media Playerيا مرورگر وب ) (Internet Explorerبا نصب ويندوز نصب ميشوند.
اما گروه ديگري از اين اجزا مانند سرويس فكس را ميتوان در صورت نياز نصب كرد.
مثال :براي نصب سرويس فكس مراحل زير را دنبال كنيد:
 CD -1ويندوز  XPرا در درايو  CDقرار دهيد.
 -2در پنجره  Control Panelروي گزينه  Add or Remove Programsكليك كنيد.
 -3در سمت چپ پنجره ،روي آيكن
 Wizardظاهرشود.

كليك كنيد تا

كادرمحاورهWindows Components

 -4در ليست  Componentsروي گزينه  Fax Servicesكليك كنيد تا انتخاب شود؛ سپس روي دكمه
 Nextكليك كنيد.
 -5بدين صورت سرويس فكس نصب ميشود.
مراحل حذف اجزا شبيه مراحل نصب است با اين تفاوت كه:
 -1نياز به  CDويندوز نيست.
 -2به جاي انتخاب گزينه  ،Fax Servicesبايد آن را از حالت انتخاب خارج كنيد.
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شكل 6-31

ن

کته:

بعضي از اجزا بهطور صريح در ليست  Componentsكادرمحاوره Windows Components

 Wizardبيان نشدهاند .بلكه در زيرمجموعه يك مجموعه قرار گرفتهاند .براي نصب يا حذف
اين دسته از اجزا بايد در ليست اجزا ،مؤلفه مرتبط را انتخاب كرده و دكمه  Detailsرا كليك
كنيد .براي مثال مؤلفههاي  Gamesدر مجموعه  Accessories and Utilitiesقرار دارند.
تمرين :سرويس  IISرا نصب و سپس حذف كنيد.
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 6-9كار با برنامه  Automatic Updatesبه منظور بهروزرساني
فايلهاي ويندوز

همانطوركه از عنوان اين بخش معلوم است ،اين برنامه كار بهروزرساني فايلهاي ويندوز را انجام ميدهد.
براي كار در پنجره  Control Panelگزينه  Automatic Updatesرا انتخاب كنيد.

شكل  6-32كادرمحاوره Automatic Updates
·

كادر محاوره  Automatic Updatesظاهر ميشود .گزينه اول در اين زبانه
) (recommendedاست كه باعث عمل بهروزرساني ويندوز به صورت خودكار (در صورت اتصال
به اينترنت هم در دانلود و هم در نصب فايلهاي گرفته شده از اينترنت) در بازههاي زماني كه
در زير اين گزينه تعيين ميكنيد ،ميشود؛ مث ً
ال در شكل  6-32بدين صورت تنظيم شده است
كه پس از دريافت فايلهاي بهروز شده از اينترنت در ساعت  3قبل از ظهر فايلهاي بهروز شده
بهطور خودكار نصب شوند.

Automatic
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تعريف :به عمل دريافت فايل از اينترنت دانلود گفته ميشود.
·

گزينه دوم به معناي اين است كه فايلهاي مورد نياز براي بهروزرساني به صورت خودكار از طريق

·

گزينه سوم به اين معناست كه هنگام استفاده از اينترنت ،تنها كادري براي يادآوري انجام

·

گزينه آخر به معناي غيرفعال كردن كامل ويژگي بهروزرساني خودكار ويندوز است.

اينترنت دريافت شوند ،ولي به منظور نصب اين فايلها از ما اجازه گرفته ميشود.

بهروزرساني ظاهر ميشود ،اما ويندوز اجازه بهروزرساني خودكار يا نصب فايلهاي بهروزرساني را
ندارد.
توصيه ميشود براي عملكرد بهتر ويندوز گزينه اول را انتخاب كنيد.
ن

کته:

تنظيمات  Automatic Updatesرا ميتوان با كليك راست روي آيكن ،My Computer
انتخاب گزينه  Propertiesو وارد شدن به زبانه  Automatic Updatesنيز انجام داد.
تمرين :سيستم خود را طوري تنظيم كنيد كه هر يكشنبه از ساعت  4بعد از ظهر عمل
بهروزرساني به صورت خودكار انجام گيرد.

 6-10اصول نصب و رفع عيب چاپگر

در  Control Panelميتوان به منظور نصب و راهاندازي يا حذف چاپگر از برنامه
استفاده كرد .چاپگرها را ميتوان به دو صورت محلي و شبكهاي نصب كرد .اگر چاپگر به طور مستقيم به
سيستم متصل است ،ميتوان آن را به صورت محلي نصب كرد ولي اگر ميخواهيد از چاپگر موجود در شبكه
استفاده كنيد بايد به صورت شبكهاي نصب شود.
Printers and Faxes
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 6-10-1نصب چاپگر محلي
براي نصب چاپگر محلي به اين صورت عمل كنيد:
 -1چاپگر را به سيستم متصل كرده و آن را روشن كنيد.
كليك كنيد يا در منوي  Startروي
 -2در  Control Panelروي گزينه
تا پنجره  Printers and Faxesظاهر شود (شكل .)6-33

كليك كنيد

 -3در اين پنجره ليست چاپگرهاي نصب شده مشاهده ميشود ،عالمت
پيشفرض است .حال از منوي  Fileگزينه  Add a Printerرا انتخاب كنيد يا در قسمت
 Task paneروي گزينه  Add a printerكليك كنيد ،تا كادرمحاوره خوشامدگويي ظاهر شود؛ روي
دكمه  Nextكليك كنيد.
نشانگر چاپگر

تعريف :چاپگر پيشفرض به چاپگري گفته ميشود كه بهطور پيشفرض براي چاپ محتويات فايلها
استفاده ميشود.

شكل  6-33پنجره Printers and Faxes
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 -4مانند كادر محاوره شكل  6-34گزينه  Local printer attached to this computerرا براي نصب
چاپگر محلي انتخاب و سپس روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل  6-34كادر محاوره Add Printer Wizard

 -5برنامه چاپگر ،چاپگر متصل به كامپيوتر را جستجو ميكند .اگر چنين چاپگري يافت نشد ،كادر
محاوره شكل  6-35نمايش داده ميشود .روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل 6-35
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 -6در كادرمحاوره شكل  6-36درگاهي را كه چاپگر به آن متصل است ،انتخاب كرده و سپس روي
دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل 6-36

 -7در كادرمحاوره ظاهر شده مانند شكل  6-37از قسمت  Manufacturerنام كارخانه سازنده و
از بخش  Printersمدل چاپگر را انتخاب كنيد ،اگر ديسكت يا  CDبرنامه نصب را داريد ،روي
دكمه  Have Disk ...كليك كرده و فايل نصب را انتخاب كنيد .پس از تعيين نام كارخانه و مدل
چاپگر روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل 6-37
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

 -8در كادر متني  Printer nameبايد نامي براي چاپگر انتخاب و با انتخاب  Yesيا  Noمشخص كنيد
كه آيا اين چاپگر پيشفرض است يا خير .پس از اين تنظيمات ،روي دكمه  Nextكليك كنيد.
 -9در كادرمحاوره ظاهر شده اين مرحله ميتوانيد براي به اشتراكگذاري چاپگر در شبكه ،گزينه
 Share Nameرا انتخاب كرده و در كادر مقابل آن نام چاپگر را تايپ كنيد .اما اگر تمايلي براي

به اشتراكگذاري چاپگر در شبكه نداريد مانند شكل  6-39گزينه  Do not share this printerرا
انتخاب كرده و سپس دكمه  Nextرا كليك كنيد.

 -10اگر ميخواهيد يك صفحه به صورت آزمايشي چاپ شود گزينه  Yesرا انتخاب كرده و روي دكمه
 Nextكليك كنيد.
 -11در كادر محاوره پاياني مشخصات چاپگر نصب شده را مشاهده كرده و روي دكمه  Finishكليك
كنيد.

شكل 6-38
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شكل  6-39كادرمحاوره به اشتراكگذاري چاپگر در شبكه

 6-10-2نصب چاپگر شبكه
 -1سه مرحله اول نصب چاپگر محلي را انجام داده و در كادر محاوره انتخاب نوع چاپگر ،به جاي گزينه
 Local printer attached to this computerگزينهA network printer, or a printer attached to
 another computerرا انتخاب كرده و روي دكمه  Nextكليك كنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

شكل 6-40

 -2گزينه  Browse for a printerرا براي يافتن چاپگر شبكه انتخاب كرده و روي دكمه  Nextكليك
كنيد.
 -3نام چاپگر موردنظر را انتخاب و سپس روي دكمه  Nextكليك كنيد .بقيه مراحل مشابه نصب
چاپگر محلي است.

شكل 6-41
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 6-10-3تعيين چاپگر پيشفرض
براي تعيين چاپگر پيشفرض پس از كليك روي آيكن  Printers and Faxesدر  ،Control Panelدر ليست
چاپگرهاي نصب شده روي چاپگر مورد نظر كليك راست كرده و گزينه  Set as Default Printerرا انتخاب
كنيد .در صورت انتخاب يك چاپگر به عنوان پيشفرض ،در كنار آن عالمت  üظاهر ميشود.

شكل  6-42ليست ظاهر شده پس از كليك راست

 6-10-4حذف چاپگر
در پنجره نمايش ليست چاپگرها ،روي چاپگر دلخواه كليك راست كرده و از منوي ظاهر شده گزينه Delete

را انتخاب كنيد (كليد  Deleteرا بفشاريد) .كادرمحاوره ظاهر شده در خصوص اطمينان از حذف چاپگر سؤال
ميكند .براي حذف چاپگر روي دكمه  OKكليك كنيد.

 6-10-5كنترل عمليات چاپ
هنگام استفاده از چاپگر ،آيكني به شكل چاپگر در نوار وظيفه ظاهر ميشود .روي اين آيكن دابل كليك
كنيد .پنجره زير همراه با محتويات فايلهاي ارسال شده براي چاپ مشاهده ميشود.

شكل 6-43

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

·

براي متوقف ساختن عمليات چاپ يك سند ،روي آن كليك راست كرده و گزينه  Pauseرا انتخاب
كنيد.

·

براي حذف يك سند در انتظار چاپ ،روي سند كليك راست كرده و روي گزينه  Cancelكليك

·

براي حذف كل سندهاي منتظر چاپ ،از منوي  Printerگزينه  Cancel All Documentsرا
انتخاب كنيد.

كنيد.

تمرين :چاپگر  Hp Desk jet712Cرا نصب كرده و آن را به عنوان چاپگر پيشفرض قرار
دهيد.

 6-11كار با برنامه Scheduled Tasks

به كمك اين برنامه ميتوان برنامههاي مشخصي را در زمانهاي تعيينشدهاي به صورت خودكار اجرا كرد؛
مث ً
ال اگر بخواهيد هر جمعه ساعت  9صبح برنامه ويروسياب براي ويروسيابي اجرا شود ،ميتوانيد از اين
برنامه استفاده كنيد.
براي كار با برنامه  Scheduled Tasksمراحل زير را انجام دهيد:
 -1در پنجره  Control Panelروي گزينه  Scheduled Tasksدابل كليك كنيد ،پنجرهاي مطابق
شكل  6-44ظاهر ميشود( .عالوه بر مسير فوق براي باز كردن اين برنامه ميتوانيد مسير
 All Programs/ Accessories/ System Tools/ Scheduled Tasksانتخاب نماييد).
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شكل  6-44پنجره Scheduled Tasks

 -2روي Add Scheduled Taskكليك كنيد.
 -3كادرمحاوره  Scheduled Task Wizardظاهر ميشود .با كليك روي دكمه  Nextوارد مرحله بعد
خواهيد شد.

 -4ليستي از نرمافزارهاي موجود روي كامپيوتر نمايش داده ميشود .اگر برنامه دلخواه خود را در اين
ليست نيافتيد ،روي دكمه  Browseكليك كرده و برنامه مورد نظر را پيدا كنيد ،سپس روي دكمه
 Nextكليك كنيد (شكل .)6-45
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

شكل  6-45كادر محاور ه Scheduled Task Wizard

 -5در كادرمحاوره شكل 6 -46ميتوانيد نام برنامه را در زمانبندي ،در قسمت كادر متني تغيير دهيد،
سپس در قسمت  ،Perform this taskيكي از گزينهها را براي مشخص كردن زمان اجراي برنامه
تعيين كنيد.

شكل 6-46

 -6در اين مرحله براساس انتخاب دوره زماني موردنظر يك كادرمحاوره براي تنظيمات بيشتر
ظاهر ميشود ،مث ً
ال اگر در كادر شكل  6-46گزينه  Weeklyرا انتخاب كنيد كادرمحاوره شكل
 6-47براي تنظيم ساعت اجراي خودكار برنامه ،تعداد دفعات تكرار اجراي برنامه در هفته و تعيين
روزهاي اجراي برنامه ظاهر ميگردد .پس از انجام تنظيمات دلخواه روي دكمه  Nextكليك
كنيد.
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شكل 6-47

 -7در كادرمحاوره شكل  6 -48نام كاربري و كلمه عبور براي ورود به ويندوز پرسيده ميشود تا فقط
هنگام ورود شما به ويندوز براساس برنامه زمانبندي تعيين شده برنامه موردنظر ،بهطور خودكار
اجرا شود .در قسمت  Enter the user nameنام كاربري و در قسمت  Enter the passwordكلمه
عبور خود را كه در هنگام ورود به ويندوز وارد ميكنيد ،تايپ كنيد .همچنين براي حصول اطمينان
و جلوگيري از بروز خطا (به علت عدم مشاهده كاراكترهاي كلمه عبور) رمز عبور را در كادر
 Confirm passwordدوباره وارد كرده و روي دكمه  Nextكليك كنيد.
 -8در كادرمحاوره ظاهر شده (شكل  )6-49انتخاب گزينه Open advanced properties for this task

 when I click Finishسبب نمايش كادر محاورهاي براي انجام تنظيمات پيشرفتهتر پس از كليك
روي دكمه  Finishميشود .براي پايان كار روي دكمه  Finishكليك كنيد.

 -9اكنون در پنجره  ،Scheduled Tasksبرنامه موردنظر به ليست زمانبندي اضافه ميشود.

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

شكل 6-48

شكل 6-49

 -1مديريت برنامه موجود در پنجره زمانبندي
در پنجره  Scheduled Tasksليست برنامههاي زمانبندي شده نشان داده شده است و ميتوان به كمك
توضيحات بعد برنامههاي زمانبندي شده را مديريت كرد.
·

براي شروع كار برنامه موردنظر ،بدون درنظرگرفتن زمان تعيين شده براي اجرا ،ميتوان در پنجره

زمانبندي روي برنامه كليك راست كرده و گزينه  Runرا انتخاب كرد تا برنامه منتخب اجرا شود.
(شكل .)6-50
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شكل  6-50نمايش ليست پس از كليك راست
·

اگر از گزينه  Runبراي اجراي برنامه منتخب استفاده كنيد؛ ميتوان با كليكراست روي برنامه
موردنظر و انتخاب گزينه  End Taskعمليات اجرا را در حال حاضر متوقف كرد.

·

اگر ميخواهيد برنامهاي به طور كامل از برنامه زمانبندي حذف شود ،پس از كليك راست روي
آن ،گزينه  Deleteرا انتخاب كنيد.

تمرين:

 -1برنامه ماشينحساب را طوري تنظيم كنيد كه پس از هر بار روشن كردن كامپيوتر،
به صورت خودكار اجرا شود.

 -2اجراي برنامه تمرين  1را متوقف سازيد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

 6-12كار با Add Hardware

به برنامهاي كه براي معرفي يك سختافزار به سيستمعامل استفاده ميشود ( Driverدرايور) ميگويند.
با خريد بسياري از قطعات سختافزاري CD ،يا فالپيديسك مربوط به آنها به شما داده ميشود .پس
از نصب فيزيكي بعضي از سختافزارها و راهاندازي ويندوز ،ويندوز آنها را بهطور خودكار شناسايي
كرده و نيازي به نصب درايو آنها توسط شما نيست ،به اين خاصيت  Plug & Playگفته ميشود .اگر
ويندوز نتوانست قطعه سختافزاري شما را بهطور خودكار شناسايي كند ميتوانيد با استفاده از برنامه
 Add Hardwareدرايور آن را نصب كنيد.
در اين بخش با نحوه نصب درايو سختافزارها در برنامه  Add Hardwareآشنا ميشويم.
مثال :مراحل نصب يك كارت شبكه را دنبال كنيد:
 -1در  Control Panelروي برنامه  Add Hardwareدابل كليك كنيد.
 -2يك كادرمحاوره به منظور معرفي كار برنامه  Add Hardwareظاهر ميشود ،روي دكمه
كليك كنيد.

Next

 -3پس از جستجوي ويندوز به دنبال سختافزار كارت شبكه در سيستم ،يك كادرمحاور ه مانند شكل
 6-51ظاهر شده و سؤال ميشود كه آيا سختافزار موردنظر به كامپيوتر متصل است يا خير؟
گزينه  Yesرا انتخاب كرده و سپس روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل  6-51كادرمحاوره Add Hardware Wizard
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 -4مطابق شكل  6-52ليستي از سختافزارهاي نصب شده در سيستم نشان داده ميشود .چون
ميخواهيد يك سختافزار جديد نصب كنيد ،روي  Add a new hardware deviceكليك كرده و
سپس روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل 6-52

 -5در كادرمحاوره ظاهر شده ،مانند شكل  ،6-53سؤال ميشود كه مايل به انجام كداميك از گزينههاي
زير هستيد؟ جستجو و نصب سختافزار به صورت خودكار يا به صورت دستي؟
گزينه دوم را انتخاب كنيد.
 -6در كادرمحاوره ظاهر شده (شكل  ،)6-54در قسمت  Network Adapterسختافزار موردنظر را
انتخاب و سپس روي دكمه  Nextكليك كنيد.
 -7حال نام كارخانه و مدل كارت شبكه را معلوم كرده (اگر از  CDاستفاده ميكنيد ،روي دكمه Have

 Disk ...كليك كنيد) سپس روي دكمه  Nextكليك كنيد.

 -8در كادر بعدي درگاهي را كه كارت شبكه به آن متصل شده است انتخاب و روي دكمه  Nextكليك
كنيد.
 -9اكنون نصب انجام ميگيرد .در آخرين كادر روي دكمه  Finishكليك كنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

شكل 6-53

شكل 6-54

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

 سیستمعامل مقدماتي:پيمانه مهارتي
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Windows  توانايي سفارشي كردن:واحدكار ششم

Learn in English
To Share your printer:
1- Open Printers and Faxes.
2- Right-click the printer you want to share, and then click sharing.

Note

To Open Printers and Faxes, click Start, Click Control Panel,
and then click Printers and Faxes.

واژهنامه
Advance
Component
Enable
Event
Font
Hardware
Local
Manufacture
Model
Prompt
Resume
Run
Scheduler
Share
Switch
Trail

پيشرفته
 مؤلفه،جزء
فعالسازي
رويداد
قلم
سختافزار
محلي
كارخانه سازنده
مدل
كاربردي
دوباره به دست آوردن
اجرا
زمانبندي
به اشتراك گذاشتن
تعويض
دنباله

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

خالصه مطالب
·

برنامه  Date and Timeبراي تنظيم زمان و تاريخ به كار ميرود.

·

براي تنظيم صدا از برنامه  Sounds and Audio Devicesاستفاده ميشود.

·

در برنامه  Power Optionsميتوان ميزان برق مصرفي كامپيوتر را به حداقل رساند.

·

برنامه  Regional and Language Optionsبراي انجام تنظيمات ناحيه جغرافيايي (مانند واحد
پول ،قالب اعداد و  )...و زبان بهكار ميرود.

·

برنامه  Fontsبراي انجام تنظيمات قلم مانند نصب يا حذف قلمها بهكار ميرود.

·

به كمك برنامه  Mouseميتوان ماوس را تنظيم و سفارشسازي كرد.

·

برنامه  Add or Remove Programsبراي نصب و حذف برنامههاي نصب شده بهكار ميرود.

·

برنامه  Printers and Faxesبراي انجام تنظيمات چاپگر بهكار ميرود.

·

براي اجراي خودكار يك برنامه در زمان مشخص ميتوان از برنامه  Scheduled Tasksاستفاده
كرد.

·

به كمك برنامه  Add Hardwareميتوان سختافزارهاي موردنياز خود را نصب كرد.
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آزمون نظري
 -1كداميك از گزينههاي تنظيم ماوس ،ميزان دقت حركت اشارهگر ماوس را تنظيم ميكند؟
الفSelect a pointer speed -
بEnhance pointer precision -
جDouble-click speed -
دSnap To -
 -2گزينه  Display pointer trailsدر ماوس چه كاري را انجام ميدهد؟
الف -مخفي كردن اشارهگر هنگام تايپ
ب -فعال كردن دنباله اشارهگر
ج -سايهدار كردن اشارهگر
د -تعيين سرعت حركت اشارهگر
 -3در كدام زبانه تنظيمات صدا ،ميتوان صداي رويدادهاي ويندوز را تغيير داد؟
بSound -
		
الفVolume -
دVoice -
		
جAudio -
 -4براي انجام تنظيمات منطقهاي و زبان از كدام برنامه استفاده ميشود؟
الفRegional and Language Options -
بDate and Time -
جDisplay -

دPower Options -

 -5براي نصب سختافزار از كدام برنامه استفاده ميشود؟
بSystem -
الفAdd or Remove Programs -
دAdd Hardware -
جPrinters And Faxes -
 -6كداميك از گزينههاي زير براي نصب مؤلفههاي ويندوز بهكار ميرود؟
الفChange or Remove Programs -
بAdd New Programs -
جAdd /Remove Windows Components -
دInstall Components -

194

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

 -7براي نصب يك قلم بايد ...............
الف -از منوي  Fileگزينه  Install New Fonts ...را انتخاب كنيد.
ب -از منوي  Editگزينه  Install New Fonts ...را انتخاب كنيد.
ج -از منوي  Fileگزينه  Newرا انتخاب كنيد.
د -از منوي  Editگزينه  Newرا انتخاب كنيد.

 -8براي نمايش آيكن  Power Optionsدر نوار وظيفه بايد وارد كدام زبانه شويد؟
بAdvance -
		
الفUPS -
دHibernate -
جPower Scheme -
 -9براي لغو عمليات چاپ يك سند منتظر در صف چاپ بايد پس از كليك راست روي سند،
روي گزينه  ...............كليك كرد.
بResume -
		
الفPause -
دDelete -
		
جCancel -
 -10عالمت üدر كنار چاپگر در پنجره تنظيمات چاپگر نشانگر چيست؟
ب -پايان عمل چاپ
الف -چاپگر در حال چاپ
د -موفقيت در چاپ
ج -چاپگر پيشفرض
 -11گزينه  End Taskدر برنامه زمانبندي چه كاري انجام ميدهد؟
ب -لغو برنامه زمانبندي
الف -حذف برنامه زمانبندي
د -اجراي برنامه زمانبندي
ج -بستن پنجره برنامه زمانبندي
12- To open printers and Faxes, click:
Control Panel

Printers and Faxes

a- Start

Printers and Faxes

b- Start

Programs

c- Start

Control Panel

d- Start

Printers and Faxes

 -13مراحل كار تنظيم ساعت سيستم با ساعت سرويس دهنده را بنويسيد.
 -14چگونه ميتوان خاصيت  Hibernateرا در پنجره  Turn Off Computerفعال كرد؟
 -15چگونه ميتوان قلم نصب شده روي سيستم را حذف كرد؟
 -16چگونه ميتوان يك چاپگر نصب شده را چاپگر پيشفرض كرد؟
 -17چگونه ميتوان يك برنامه نصب شده را از سيستم پاك كرد؟
 -18درباره خاصيت  Hibernateتوضيح دهيد.

پيمانه مهارتي :سیستمعامل مقدماتي

واحدكار ششم :توانايي سفارشي كردن Windows
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آزمون عملي
 -1عملكرد كليدهاي چپ و راست ماوس را تعويض كرده و اشارهگر ماوس را دنبالهدار كنيد.
 -2كاري كنيد كه آيكن  Volumeدر نوار وظيفه ظاهر شود.
 -3زبان هندي را به نوار زبان در قسمت ناحيه تذكر نوار وظيفه اضافه كنيد.
 -4قلم  Nazaninرا به قلمهاي ويندوز اضافه كنيد.
 -5تنظيماتي را ب ه گونهاي انجام دهيد كه هنگام درگ نياز به گرفتن كليد ماوس نباشد.
 -6كاري كنيد كه با فشردن كليد  ،Powerسيستم به حالت  Stand byدرآيد.
 -7يك چاپگر فرضي از كارخانه  Appleنصب كرده و آن را چاپگر پيشفرض قرار دهيد.
 -8سيستم خود را طوري تنظيم كنيد كه هر دوشنبه ساعت  8صبح ،برنامه ماشينحساب به صورت
خودكار اجرا شود.
 -9برنامه  Windows Messengerرا حذف كرده و دوباره نصب كنيد.
 -10برنامه Winzipرا براي فشردهسازي فايلها و پوشهها در سيستم خود نصب و حذف كنيد.
 -11آيكن  Power Optionsرا در نوار وظيفه ظاهر كنيد.
 -12يك كارت شبكه فرضي نصب كنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

واحد كار هفتم
توانايي کار با برنامههای جانبی ویندوز
هدفهاي رفتاري
پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1ماشين حساب را در دو حالت استاندارد و علمي باز كرده و از آن استفاده كند.
 -2با برنامه  Sound Recorderآشنا شود.
 -3بتواند صداها را توسط  Sound Recorderضبط ،ويرايش ،كپي و تركيب كند.
 -4برنامه نقاشي ) (Paintو منوها و نوار ابزار آنرا بهكار گيرد.
 -5توسط برنامه  Windows Media Playerفايلهاي صوتي و ويديويي را پخش كند.

زمان (ساعت)
نظري

عملي

1

3

پيمانه مهارتي :سیستمعامل مقدماتي
واحدكار هفتم :توانايي كار با برنامههاي جانبي ويندوز
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 7-1كار با برنامه ماشينحساب )(Calculator

در ويندوز نرمافزاري براي انجام محاسبات عددي و رياضي با عنوان ( Calculatorماشينحساب) طراحي
شده است .براي باز كردن اين برنامه ،از منوي  ،Startگزينه  All Programsو سپس گزينه  Accessoriesرا
انتخاب كنيد و سپس در ليست باز شده ،روي گزينه  Calculatorكليك كنيد تا برنامه ماشينحساب اجرا
شود (شكل .)7-1

شكل  7-1ماشينحساب استاندارد

اين حالت ماشينحساب فقط قادر است عمليات ساده جمع ،تفريق ،ضرب و تقسيم را انجام دهد كه به آن،
حالت ماشينحساب ساده يا استاندارد ميگويند .كاربرد دكمههاي آن در جدول  7-1بيان شده است:

دكمه
MC
MR
MS
M+

جدول  7-1كاربرد دكمههاي ماشينحساب

كاربرد

حافظه ماشين حساب را خالي ميكند.

عددي را كه قب ً
ال در حافظه ذخيره شده است ،نشان ميدهد.
عدد نمايش داده شده را در حافظه ذخيره ميكند.

عدد نشان داده شده فعلي را با مقداري كه قب ً
ال در حافظه ذخيره شده است ،جمع
ميكند.

Backspace

آخرين رقم وارد شده را پاك ميكند.

CE

آخرين عدد وارد شده را پاك ميكند.

C

تمام حافظه را پاك ميكند.

sqrt

براي محاسبه جذر عدد بهكار ميرود.

		
وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
				
نام استاندارد :كاربر رايانه
					
شماره3-42/24/1/0/3 :
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دكمه
%

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نام استاندارد :رايانه كار مقدماتي
شماره -15/1/1:ف -هـ

كاربرد
براي محاسبه درصد بهكار ميرود.
براي محاسبه معكوس بهكار ميرود.
مثال :براي محاسبه جذر عدد  ،12ابتدا عدد  12و سپس دكمه  sqrtرا كليك كنيد.
مثال :براي محاسبه معكوس عدد  ،7ابتدا عدد  7و سپس دكمه

را كليك كنيد.

مثال :براي ذخيره عدد  10در حافظه ماشين حساب ،ابتدا عدد  10را وارد كنيد ،سپس
دكمه  MSرا كليك كنيد.

تمرين :جذر عدد  7را بهدست آورده ،سپس آنرا به حافظه وارد كنيد.
برنامه ماشينحساب ويندوز قادر است محاسبات پيچيده رياضي را نيز انجام دهد .به منظور انجام اينگونه
محاسبات از ماشينحساب علمي استفاده ميشود .براي اينكه ماشينحساب معمولي را به ماشينحساب
علمي تبديل كنيد ،از منوي  Viewگزينه  Scientificرا انتخاب كنيد تا پنجرهاي مطابق شكل  7-2ظاهر
شود.

شكل  7-2ماشينحساب علمي

پيمانه مهارتي :سیستمعامل مقدماتي
واحدكار هفتم :توانايي كار با برنامههاي جانبي ويندوز
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 7-2كار با برنامه ( Sound Recorderضبط صدا)

ويندوز براي ضبط ،پخش و ويرايش فايلهاي صوتي با قالب  1wavاز نرمافزار  Sound Recorderاستفاده
ميكند .براي اجراي اين برنامه ،از منوي  ،Startگزينه  All Programsو سپس زيرمنوي  Accessoriesرا
انتخاب كنيد ،پس از آن با انتخاب زيرمنوي  Entertainmentو سپس گزينه  ،Sound Recorderوارد اين
برنامه شويد.

شكل  7-3پنجره برنامه Sound Recorder

به منظور پخش يك فايل صوتي از منوي  Fileگزينه  Openرا انتخاب كنيد.

 7-2-1ضبط صدا و ذخيره آن

براي ضبط صدا توسط كامپيوتر حتماً بايد ميكروفن داشته باشيد .به منظور ضبط صدا توسط اين نرمافزار،
پس از آماده كردن ميكروفن ،براي اجراي برنامه  Sound Recorderمراحل زير را دنبال كنيد:
·

از منوي  Fileگزينه  Newرا انتخاب كنيد.

·

لحظهاي كه ميخواهيد ضبط صدا شروع شود ،روي دكمه

·

لحظهاي كه ميخواهيد ضبط صدا خاتمه پيدا كند ،روي دكمه

كليك كنيد.
كليك كنيد.

·

براي پخش صدا و آزمايش آن از دكمه

·

براي ذخيره فايل ضبط شده ،از منوي  ،Fileگزينه  Save Asرا انتخاب كرده ،فايل را با نام موردنظر
ذخيره كنيد.

 -1يكي از انواع استاندارد قالبهاي صوتي ويندوز است.

استفاده كنيد.
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 7-2-2ويرايش صدا
براي ويرايش يك فايل صوتي ،از گزينههاي منوي  Editاستفاده ميشود (شكل .)7-4

شكل  7-4منوي  Editاز برنامه Sound Recorder

 -1درج صدا از يك فايل )(Insert File
براي درج يك فايل صوتي در فايل صوتي ديگر ،ميتوان از امكان درج صدا استفاده كرد .شيوه كار به شرح
زير است:
 -1ابتدا فايل اصلي را كه ميخواهيد صداي ديگري را در آن درج كنيد ،باز كنيد.
 -2دكمه كشويي

را در محلي قرار دهيد كه قرار است فايل صوتي در آنجا درج شود.

 -3از منوي  Editگزينه  Insert Fileرا انتخاب كنيد و در كادر محاوره باز شده فايل دلخواه را براي
درج برگزينيد.

 -2درج صدا از حافظه موقت )(Copy, Paste
درصورتيكه ميخواهيد يك فايل صوتي را كپي كرده و آن را در فايل ديگري درج كنيد ،به اين صورت
عملكنيد:
 -1برايكپي فايلصوتي جاري در حافظه موقت ) ،(Clipboardيكي از روشهاي زير را به كار بريد:
· از منوي  Editگزينه  Copyرا انتخاب كنيد.
· از كليد تركيبي  Ctrl+Cاستفاده كنيد.
 -2براي درج فايل كپي شده در فايل فعلي يكي از روشهاي زير را دنبال كنيد:
· از منوي  Editگزينه  Paste Insertرا انتخاب كنيد.
· از كليد تركيبي  Ctrl+Vاستفاده كنيد.

