هفتة چهارم

کارگاه 4

ویندوز  7پیشرفته
هنگامی که یک دیسک سخت آسیب می بیند بدون وجود یک سرویس بازیابی ،امکان بازگرداندن داده ها تقریباً وجود ندارد.
حتی اگر فرض کنیم سخت افزار اصال ً خراب نشود ،به دالیل مختلف ممکن است اطالعات ارزشمند شما از بین برود .متداول ترین
دالیل این اتفاق عبارت اند از خراب شدن دیسک سخت رایانه ،پاک شدن اشتباهی اطالعات در اثر بی احتیاطی ،حمله ویروس های
پرونده حاوی داده ها.
رایانه ای و آسیب رساندن به
ٔ
بر همین اساس مناسب است که همواره یک
نسخه دیگر از اطالعات به عنوان پشتیبان تهیه شود تا هنگام خرابی اطالعات اصلی
ٔ
پرونده معیوب کرد.
پرونده پشتیبان را جایگزین
بتوان
ٔ
ٔ

الیت 1ــ4ــ تهیه پشتیبان و بازیابی به روش System protection
ّ
فع ّ

در مواقعی هنگام نصب کردن نرم افزار ممکن است پرونده های سیستمی رایانه دچار مشکل شود .برای برگرداندن
تهیه این نوع پشتیبان مفید خواهد بود.
به حالت قبل ٔ

الف) تهیۀ پشتیبان
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روش کار:
پنجره فرمانگاه ( )Control Panelرا باز کنید.
1ــ
ٔ
2ــ روی نقشک  Systemتلیک کنید.
3ــ روی پیوند  System Protecionتلیک کنید.
پنجره  System propertiesروی
4ــ در
ٔ
دکمه … createتلیک کنید.
ٔ
  5ــ یک توصیف
یا یک نام برای Restore
 pointانتخاب کنید تا
تشخیص آن از سایر
  Restore pointهــــا
آسان تر باشد .سپس
دکمه Create
روی
ٔ
تلیک کنید.

شکل 1ــ4

دکمه  closeتلیک کنید.
6ــ بعد از اتمام  Restore pointروی ٔ
پنجره  Control Panelرا ببندید.
دکمه  Okتلیک کنید .سپس
7ــ در
پنجره  System propertiesروی ٔ
ٔ
ٔ

شکل 2ــ4

ب) بازیابی

روش کار:
1ــ  Control Panelرا باز کنید.
2ــ روی نقشک  recoveryتلیک کنید.
دکمه  open system restoreتلیک کنید.
3ــ روی ٔ

تهیه پشتیبان را انجام دهید و در آنجا روی
نکته :به جای مراحل  2و  3می توانستید مراحل  2تا  4قسمت ٔ
دکمه  restore systemتلیک کنید.
ٔ
دکمه  Nextتلیک کنید.
گزینه  choose a different restore pointرا انتخاب و روی ٔ
4ــ ٔ

شکل 3ــ4
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دکمه
  5ــ از فهرست Restore pointها ،تاریخی را که می خواهید بازیابی کنید ،انتخاب کنید و سپس روی ٔ
 Nextتلیک کنید.

شکل 4ــ4

نکته

گزینه  Show more restore pointsفهرست تمامی Restore pointهای قدیمی را نمایش می دهد.
ٔ
دکمه  Scan for affected programsفهرستی از برنامه ها و رانه هایی که با اجرای Restore Point
با انتخاب ٔ
حذف و بازیابی می شوند ،نمایش داده خواهد شد.
دکمه  finishتلیک کنید.
6ــ روی ٔ
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شکل  5ــ4

دکمه  yesتلیک کنید.
7ــ برای تأیید عملیات روی ٔ

شکل  6ــ4

نکته :رایانه برای اتمام عملیات  System restoreبالفاصله از نو راه اندازی می شود.
دکمه  Closeتلیک کنید.
   8ــ پس از اتمام بازیابی و راه اندازی
دوباره رایانه ،روی ٔ
ٔ

الیت 2ــ4ــ تهیۀ پشتیبان و بازیابی از کل رجیستری یا بخشی از رجیستری
ّ
فع ّ

رجیستری ،یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های سیستم عامل ویندوز است .این بخش ،نقشی کلیدی در
پیکربندی و کنترل سیستم عامل ویندوز ایفا کرده و همچون انباره ای است که تنظیمات ِ
کلی سیستم (اعم از نرم افزاری
و سخت افزاری) و تنظیمات ِ
خاص هر کاربر را در خود جای می دهد .نقش این بخش در ویندوز چنان است که تغییر
در آن ،تأثیرات بنیادینی برعملکرد کل این سیستم عامل خواهد داشت.

الف) تهیۀ پشتیبان

روش کار:
1ــ  startویندوز
را باز کنید و در کادر
واژه
جـست وجوی آنٔ ،
 regeditرا بنویسید و
کـلیـد  Enterرا فـشـار
دهید.
2ــ در گـزینگـان
گـزیـنـه
 Fileروی
ٔ
 Exportتلیک کنید.
شکل  7ــ4
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نکته
کنید.

تهیه پشتیبان بخشی از رجیستر روی یکی از انشعابات  ،Hkeyتلیک راست کرده ،روی  Exportتلیک
برای ٔ

شکل  8ــ4

پرونده reg
تهیه پشتیبان رجیستری مشخص کنید .در کادر  Filenameیک نام برای
3ــ مکان ذخیره را برای ٔ
ٔ
دکمه  saveتلیک کنید.
بنویسید و روی ٔ
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شکل  9ــ4

ب) بازیابی

روش کار:
کلمه  regeditرا بنویسید و کلید  Enterرا فشار دهید.
1ــ در کادر جست وجوی گزینگان ٔ ،start
گزینه  Importتلیک کنید.
2ــ در گزینگان  Fileروی ٔ
پرونده پشتیبان را انتخاب و روی دکمه  Openتلیک کنید.
3ــ از محل ذخیره
ٔ

شکل  10ــ4

دکمه  OKتلیک کنید.
4ــ بعد از بازیابی روی ٔ

نکته

پرونده پشتیبان وجود دارد ،جایگزین و
در این روش فقط کلیدها ( )keysو مقدارهایی ( )Valuesرا که در
ٔ
پرونده پشتیبان به رجیستری اضافه شده اند؛ در زمان بازیابی
بازیابی می کند .کلیدها و مقدارهایی که پس از ایجاد
ٔ
تغییری نمی کنند و ممکن است در موقع بازیابی به دلیل در حال استفاده بودن برخی از مقدارها ،سیستم نتواند درست
عمل کند.

الیت 3ــ4ــ نحوۀ تهیۀ پشتیبان از پرونده های کاربری و سیستمی
ّ
فع ّ

روش کار:
1ــ  Control panelرا باز کنید.
2ــ روی نقشک  backup and restoreتلیک کنید.
دکمه  Set up backupتلیک کنید.
3ــ روی ٔ
پرونده پشتیبان در آن ذخیره شود ،انتخاب کنید و روی  Nextتلیک کنید.
4ــ فضایی که می خواهید
ٔ
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شکل  11ــ4

گزینه  ،Let windows chooseویندوز به طور خودکار برای پشتیبان گیری پرونده ها را انتخاب
  5ــ با انتخاب ٔ
تهیه پشتیبان نمایش داده می شود.
خواهد کرد و با انتخاب  ،Let me chooseانتخاب پرونده ها برای ٔ
  6ــ پرونده هایی که می خواهید از آنها پشتیبان بگیرید را انتخاب کنید و روی کلید  Nextتلیک کنید.
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شکل  12ــ4

نکته

تهیه پشتیبان
گزینه  Include a system of Deviceرا انتخاب کنید ،یک  System imageهم در این ٔ
اگر ٔ
نسخه پشتیبانی از خود ویندوز و تمامی
زمان بندی شده گنجانده خواهد شد .در حقیقت  System imageیک
ٔ
برنامه های راه انداز ( )Driverآن را برمی دارد که در هنگام خراب شدن ویندوز نیازی به نصب مجدد ویندوز نخواهد
بود .با  System imageمی توانید خیلی سریع تر برنامه های دستگاه را به حالت اول برگردانید.

شکل  13ــ4
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7ــ برای تغییر زمان بندی
دوره های پشتیبان گیری خودکار روی
پیوند  Change scheduleتلیک کنید.
   8ــ زمان بندی را انجام داده،
سپس روی
دکمه  Okتلیک کنید.
ٔ
اگر نمی خواهید پشتیبان گیری به طور
خودکار و طبق زمان بندی انجام شود،
گزینه Run backup on a schedule
ٔ
را از حالت انتخاب خارج کنید.

شکل  14ــ4

دکمه  Save settings and run backupتلیک کنید
9ــ برای
ذخیره تنظیمات و شروع پشتیبان گیری روی ٔ
ٔ
تا پشتیبان گیری انجام شود.

شکل  15ــ4
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الیت 4ــ4ــ حذف خودکار پرونده های مو ّقتی
ّ
فع ّ

روش کار:
1ــ  Notepadرا باز کنید و متن زیر را داخل آن بنویسید.
cd c:\users\ %username% \Appdata\ local
rmdir /s/Q temp

شکل  16ــ4

2ــ پرونده را به نام  Clean.batذخیره کنید.
3ــ روی پرونده دوبار تلیک کنید تا پرونده های موقت حذف گردد و فضای دیسکتان آزاد گردد .اگر اجرای
برنامه با مشکل مواجه شد و پیغام عدم دسترسی نمایش داده شد ،مقدار  %username%را با نام کاربری ویندوز خود
جایگزین کنید.
پرونده  Clean.batیک ( shortcutمیانبر) ایجاد کنید.
4ــ از روی
ٔ

شکل  17ــ4
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پوشه  startupویندوز قرار دهید.
  5ــ  Shortcutساخته شده را در ٔ
روش پیدا کردن محل  startupدر ویندوز
الف) روی  startویندوز تلیک کنید.
پوشه  startupرا پیدا کرده ،روی آن تلیک راست کنید.
ب) از ٔ ،All programs
گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید.
ج) از گزینگان ظاهرشدهٔ ،
زبانه  Locationرا انتخاب کنید.
د) ٔ
دکمه  Find target...که مکان نمایش  startupاست ،تلیک کنید (شکل ١٧ــ.)4
هـ ) روی ٔ

غیرفعال کردن نسخه برداری از حافظه
الیت   5ــ4ــ
ّ
ّ
فع ّ

اگر رایانه دچار هر مشکل سیستمی شود ،یک پرونده خواهد ساخت که از روی این پرونده می توان منبع خطا
را تشخیص داد .برای غیرفعال کردن پرونده های نسخه برداری مراحل زیر را انجام دهید.
روش کار:
1ــ  Control panelرا باز کنید.
2ــ روی نقشک  Systemتلیک کنید.
3ــ روی پیوند  Advanced system settingsتلیک کنید.
دکمه  settingsتلیک کنید.
زبانه  Advancedدر قسمت  startup and Recoveryروی ٔ
4ــ در ٔ

شکل  18ــ4
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  5ــ در قسمت  write debugging informationاز گزینگان پایین رونده ،بر روی ( )noneتلیک کنید و
سپس  Okرا فشار دهید.

شکل  19ــ4

پنجره  System Propertiesروی  Okتلیک کنید.
  6ــ در
ٔ

الیت   6ــ4ــ کم و زیاد کردن حجم یکی
ّ
فع ّ
از پارتیشن های دیسک سخت

روش کار:
1ــ روی نقشک  computerراست تلیک کرده،
گزینه  Manageرا انتخاب کنید.

شکل  20ــ4
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2ــ از کادر سمت چپ روی  Disk Managementتلیک کنید.
3ــ برای کم کردن حجم ،پارتیشن موردنظر را انتخاب و روی آن راست تلیک کنید .از گزینگان ظاهر شده
روی  Shrink Volumeتلیک کنید.

شکل  21ــ4

4ــ مقدار فضایی را که می خواهید کوچک شود ،بر حسب مگابایت وارد کنید.
دکمه  Shrinkتلیک کنید.
  5ــ روی ٔ

شکل  22ــ4
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نکته

برای اضافه کردن حجم پارتیشن باید دیسک فضای خالی داشته باشد که با حذف کردن پارتیشن دیگر ،این
گزینه  Extend volumeمی توانید به پارتیشن موردنظر فضا اضافه کنید .اگر فضایی
فضا آزاد خواهد شد و با انتخاب ٔ
آزاد نکرده باشید ،گزینه  Extend volumeغیر ّفعال خواهد بود.
بـرای اضافه کردن حجم پـارتیشن  Cباید پـارتیشن هـای  Logicalحـذف شوند .در غیـر ایـن صورت
غیرفعال خواهد بود.
 Extend volumeپارتیشن C
ّ
  6ــ با انتخاب  Exend volumeروی  Nextتلیک کنید و هر مقدار فضایی که می خواهید به پارتیشن اضافه
کنید .سپس روی  Finishتلیک کنید.

شکل  23ــ4

شکل  24ــ4
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الیت   7ــ4ــ زمان بندی یکپارچه سازی Schedule Defragmentation
ّ
فع ّ

زمانی که پرونده ای را حذف می کنید ،روی دیسک فضای خالی ایجاد می شود .وقتی پرونده ای را ایجاد یا
به روز رسانی می کنید ،سیستم عامل ،اطالعات را در فضاهای خالی موجود که لزوماً پیوسته نیستند ،ذخیره می کند.
این عمل باعث کاهش سرعت دستیابی به پرونده ها می شود .برای رفع مشکل می توان از یکپارچه سازی اطالعات
استفاده کرد .با انجام یکپارچه سازی ،قسمت های مج ّزای پرونده ،بر روی دیسک ،کنار یکدیگر قرار می گیرند و
فضاهای خالی دیسک به انتهای آن منتقل می شوند.
روش کار:
1ــ در گزینگان شروع در کادر جست و جو  defragرا وارد کنید و روی  Disk Defragmenterتلیک کنید.

شکل  25ــ4
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و یا از مسیر زیر اجرا کنید.
start → All programs → Accessories → System Tools → Disk Defragmenter
دکمه  Configure scheduleتلیک کنید.
2ــ روی ٔ

دکمه  Okتلیک کنید.
3ــ زمانی را انتخاب کنید که رایانه روشن است و از آن استفاده نمی کنید سپس روی ٔ

شکل  26ــ4

4ــ روی دکمه … Select disksتلیک
کنید تا پارتیشن هایی را که می خواهید اطالعات
آن یکپارچه شود انتخاب کنید.
 5ــ بر روی  Okتلیک کنید.
6ــ برای ذخیره تغییرات روی دکمه
پنجره  Disk Defragmenterتلیک
 Closeدر
ٔ
کنید.

شکل  27ــ4

الیت    8ــ4ــ پیکربندی روزآمد ()update
ّ
فع ّ

روش کار:
1ــ  Control panelرا باز کنید.
2ــ روی نقشک  Windows updateتلیک کنید.
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گزینه  change settingsتلیک کنید.
3ــ بر روی ٔ

شکل  28ــ4

نحوه پیکربندی ،روزآمد و دانلود را مشخص کنید.
4ــ در قسمت  ،Important updatesاز گزینگان پایین رونده ٔ

شکل  29ــ4

الف) به طور خودکار روزآمد انجام شود.
اجازه نصب آن را از شما بگیرد.
پرونده روزآمد دانلود شود اما
ب)
ٔ
ٔ
اجازه دانلود و نصب آن را از شما بگیرد.
پرونده روزآمد را بررسی کند اما
ج)
ٔ
ٔ
د) هیچ وقت روزآمد را انجام ندهد.
دکمه  Okرا فشار دهید.
  5ــ ٔ
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کارگاه 5
اینترنت  :مرورگر وب ()Internet Explorer
ــ چگونه می توانید به اینترنت دسترسی داشته باشید؟
ــ چگونه می توانید از طریق اینترنت با دیگران ارتباط برقرار کنید؟
ــ چگونه اطالعات را در اینترنت جست وجو می کنید؟
عالقه خود را چگونه نگهداری می کنید؟
ــ نشانی وبگاه های مورد
ٔ
ــ چگونه صفحات وب موردنظر خود را ذخیره می کنید؟
ــ چگونه می توانید به نشانی وبگاه هایی که قبال ً مراجعه شده ،دسترسی داشته باشید؟
ــ چگونه می توانید بدون اتّصال به اینترنت ،برخی از صفحات وب را مشاهده کنید؟

نکته

شبکه اینترنت ارتباط برقرار کنید ( Connectشوید).
برای استفاده از امکانات اینترنت ،ابتدا الزم است با ٔ
رایانه شما ،تعریف شده باشد ،کافی است از گزینگان شروع
در صورتی که ارتباط با اینترنت قبال ً روی
ٔ
گزینه  Connect toو سپس نقشک مربوط به اشتراک تعریف شده روی سیستم را انتخاب کنید.
(ٔ ،)start
پنجره  ،Connect toموارد  Password، Usernameو
برنامه  ،Internet Explorerابتدا در
با اجرای ٔ
ٔ
برنامه  Internet Explorerشوید.
شماره تلفن اشتراک خود را وارد کنید و سپس وارد ٔ

الیت 1ــ    5ــ ایجاد یک «ارتباط» با اینترنت
ّ
فع ّ

شبکه اینترنت ،از طریق شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنت ( )ISPاست .برای
یکی از راه های اتّصال به
ٔ
ایجاد یک «ارتباط با اینترنت» از این طریق ،مراحل زیر را انجام دهید:
گزینه  Control Panelرا انتخاب کنید.
1ــ از گزینگان شروع (ٔ ،)start
گزینه  Network and Internetتلیک کنید.
2ــ در
پنجره  ،Control panelروی ٔ
ٔ
گزینه  Network and Sharing Centerتلیک کنید.
3ــ در
پنجره بعدی ،روی ٔ
ٔ
گزینه  Set up a new connection or networkرا انتخاب کنید.
4ــ در
پنجره بعدیٔ ،
ٔ
گزینه  Set up a dial-up Connectionرا انتخاب
  5ــ در
پنجره ٔ ،Set up a Connection or Network
ٔ
کنید.
دکمه  Nextتلیک کنید.
  6ــ روی ٔ
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پنجره بعدی ،شماره تلفن شرکت  ،ISPنام کاربری و رمز ورود که شرکت  ISPدر اختیار شما قرار داده
7ــ در
ٔ
را وارد کنید؛ همچنین در کادر پایین؛ یک نام دلخواه برای ارتباطی که ایجاد کرده اید ،وارد کنید.

شکل 1ــ  5

دکمه  Connectتلیک کنید.
   8ــ روی ٔ
به این ترتیب در رایانه شما یک ارتباط جدید با اینترنت ایجاد می شود.
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شکل 2ــ  5

9ــ برای اتّصال به اینترنت در گزینگان شروع ( ،)startروی  connect toتلیک کنید و از بین ارتباط های
موجود ،ارتباطی را که ایجاد کرده اید ،انتخاب کنید.
10ــ در
دکمه  Dialتلیک کنید.
پنجره بعدی ،روی ٔ
ٔ

الیت 2ــ    5ــ اجرای برنامه Internet Explorer
ّ
فع ّ
کنید.

برنامه  ،1 IEبه روش زیر عمل کنید:
برای اجرای ٔ
دکمه شروع ( )startتلیک
1ــ روی
ٔ

2ــ در گـزیـنگـان ظـاهـر شـده ،روی
 All Programsتلیک کنید.
3ــ در گـزینـگـان ظـاهـر شـده ،روی
 Internet Explorerتلیک کنید.

شکل 3ــ  5

نکته

چنانچه نقشک  
تلیک کنید.

برنامه  ،IEروی این نقشک
روی میزکار رایانه وجود دارد ،کافی است برای اجرای ٔ

 Internet Explorerــ1
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ساختار پنجرۀ برنامه Internet Explorer

شکل 4ــ  5

پیوند ( :)Linkدر صفحات وب ،روی گزینه هایی که عالمت نشانگر موشی به شکل در می آید ،یک پیوند به صفحات
متصل می شوید .یک پیوند ممکن است با یک عبارت ،تصویر یا دکمه
دیگر وجود دارد که با تلیک روی آن پیوند ،به
صفحه دیگری ّ
ٔ
مشخص شده باشد.
گزینه
اگر نمی خواهید صفحه ای که در آن قرار دارید ،بسته شود؛ می توانید روی پیوند موردنظر تلیک راست کنید و
ٔ
زبانه جدید باز
( Open in new windowصفحه در یک
پنجره جدید باز می شود) یا ( Open in new tabصفحه در یک ٔ
ٔ
می شود) را انتخاب کنید.

نکته
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پنجره  ،IEنوار گزینگان ّفعال نیست ،می توانید با فشردن کلید  ،Altاین نوار را ّفعال کنید.
چنانچه در
ٔ

جدول 1ــ  5ــ عملکرد دکمه های نوار ابزار استاندارد در برنامۀ IE
عملکرد
صفحه قبلی مشاهده شده
ــ نمایش
ٔ
صفحه بعد در مجموعه صفحاتی که قبال ً مشاهده شده اند.
ــ نمایش
ٔ

نام کلید
Back
Forward

صفحه وب جاری
ــ توقف بارگذاری محتوای
ٔ
صفحه آغازین مرورگر
ــ آوردن مجدد
ٔ

Stop
Refresh

صفحه آغازین مرورگر
ــ نمایش
ٔ

Home

پنجره جست وجو
ــ باز کردن
ٔ

Search

عالقه کاربر
ــ نمایش فهرست صفحات وب مورد
ٔ

شکل کلید

Favorites

برنامه پست الکترونیکی ()Outlook Express
ــ باز کردن ٔ

Mail

صفحه وب جاری
ــ چاپ محتوای
ٔ

Print

الیت 3ــ  5ــ بررسی یک وبگاه با استفاده از امکانات IE
ّ
فع ّ

برنامه  ،Internet Explorerوبگاه زیر را بررسی کنید.
ــ با استفاده از امکانات ٔ
Http:// www.roshd.ir
برنامه  Internet Explorerرا اجرا کنید.
الف) ٔ
ب) نشانی فوق را در نوار نشانی وارد کنید.
ج) با استفاده از دکمه های  Refresh، Stop، Forward، Backو  Homeقسمت های مختلف این وبگاه را
بررسی کنید.

الیت 4ــ   5ــ ذخیرۀ اطالعات از یک وبگاه
ّ
فع ّ

الف) متـن یکـی از مقـاالت وبـگـاه «گـروه درسی رایـانـه» را ذخـیـره کنـیـد .نـشـانـی ایـن وبـگـاه
 http://computer-dept.talif.sch.irاست.
روش کار:
1ــ متن موردنظر را انتخاب کنید (برای انتخاب متن ،در ابتدای آن تلیک کنید و کلید سمت چپ موشی را نگه
داشته ،نشانگر را تا انتهای متن بکشید و در آنجا رها کنید).
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2ــ متن انتخاب شده را رونوشت کنید (این کار را با هر روش دلخواهی می توانید انجام دهید).
پنجره واژه پرداز  Wordرا باز کنید.
3ــ
ٔ
4ــ در این صفحه ،متن رونوشت شده را جایگزین ( )Pasteکنید.
گزینه  Save Asرا انتخاب و پرونده را با نام مناسب در مسیر
برنامه  ،Wordاز گزینگان ٔ ،File
  5ــ در محیط ٔ
موردنظرتان ذخیره کنید.

شکل  5ــ  5

نکته
58

صفحه وب به محل دیگری رونوشت می کنید ،ممکن است قالب بندی آن تغییر کند.
هنگامی که متنی را از یک
ٔ

ب) یکی از تصاویر این وبگاه را انتخاب و ذخیره کنید.
روش کار:
1ــ روی تصویر موردنظرتان تلیک راست کنید.
گزینه  Save Picture Asرا انتخاب کنید.
2ــ از گزینگان ظاهرشدهٔ ،
دکمه  Saveتلیک کنید.
3ــ در
پنجره  ،Save Pictureنام پرونده و محل موردنظرتان را مشخص و روی ٔ
ٔ

شکل  6ــ  5

نکته

تصاویر موجود در وب ،معموال ً از نوع  gifیا  jpgهستند.

الیت   5ــ    5ــ ذخیرۀ اطالعات به صورت صفحات وب
ّ
فع ّ

یکی از صفحات مربوط به کارآفرینی شکل ٧ــ  ٥در شبکه رشد را ذخیره کنید.
روش کار:
شبکه رشد ،روی نقشک
تلیک کنید.
1ــ در وبگاه ٔ
2ــ در صفحه بعدی ،پیوندهای مختلف مربوط به کارآفرینی را بررسی و یکی از آنها را انتخاب کنید.
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شکل  7ــ  5

گزینه … Save asتلیک کنید.
3ــ در
صفحه موردنظر ،از گزینگان  ،Fileروی ٔ
ٔ
دکمه  Saveتلیک کنید.
4ــ در
پنجره  ،Save Webpageمسیر ذخیره سازی را تعیین کرده ،روی ٔ
ٔ
پرونده اصلی ،ذخیره می شوند.
به این ترتیب ،مجموعه پرونده های مربوط به این صفحه ،در یک پوشه به همراه
ٔ

شکل  8ــ  5
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نکته

قالب پرونده هایی که به این شکل ذخیره می شوند ،صفحات وب اند و پسوند آنها ،از نوع  .html ،. htmیا
 .mhtmlاست.
می توانید این پرونده ها را زمانی که به صورت  offlineکار می کنید به شکل صفحات وب مشاهده کنید.

الیت   6ــ    5ــ تغییر نشانی صفحه آغازینIE 1
ّ
فع ّ

صفحه آغازین  IEتعیین کنید.
صفحه وب دلخواهتان را به عنوان
نشانی
ٔ
ٔ
روش کار:
گزینه  Internet Optionرا انتخاب کنید.
1ــ از گزینگان ٔ ،Tools
زبانه  ،Generalدر کادر  ،Home pageنشانی موردنظر را وارد کنید.
2ــ در ٔ
دکمه  Okتلیک کنید.
3ــ روی ٔ

شکل  9ــ  5

الیت  7ــ    5
ّ
فع ّ

پـنجـره Internet Options
عـملـکـرد دکمـه هـای  Use Default، Use Blankو  Use Currentرا در
ٔ
(در زبانه  )Generalبررسی کنید.
صفحه آغازین ،صفحه ای است که در بدو ورود به  IEظاهر می شود.
1ــ در اینجا منظور از
ٔ
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الیت   8ــ     5ــ چاپ محتوای صفحۀ وب
ّ
فع ّ

صفحه وب موردنظر خود را چاپ کنید.
ٔ
روش کار:
گزینه
تلیک کنید.
1ــ در محیط  ،IGروی از ٔ
2ــ در گزینگان ظاهر شده ،روی
تلیک کنید.

نکته

بهتر است قبل از چاپ ،پیش نمایش چاپ را مشاهده کنید تا اگر اشکالی وجود داشت ،آن را رفع کنید ،سپس
عمل چاپ را انجام دهید .این کار از چاپ غیرضروری و هدر رفتن کاغذ جلوگیری می کند.
3ــ اگر از اتصال چاپگر به رایانه مطمئنید ،روی

تلیک کنید.

شکل  10ــ  5

نکته

محدوده چاپ ،حاشیه ها و …) را با انتخاب
قبل از چاپ می توانید تنظیمات مربوط به چاپ (جهت صفحه،
ٔ
گزینه  Page Setupانجام دهید.

الیت 9ــ    5ــ ذخیرۀ نشانی های مورد عالقه ()Favorites
ّ
فع ّ

وبگاه «گروه درسی رایانه» را در اینترنت بیابید و نشانی آن را به فهرست وبگاه های مورد عالقه تان ()Favorites
بیافزایید.
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روش کار:
1ــ در نوار نشانی  ،IEنشانی یک موتور جست وجو را وارد کنید.
2ــ در کادر جست وجو ( ،)Searchعبارت «گروه درسی رایانه» را وارد کنید.
3ــ روی نماد
تلیک کنید.
4ــ در فهرست وبگاه های ظاهرشده ،وبگاه گروه درسی رایانه را بیابید و روی آن تلیک کنید.

شکل  11ــ  5

تلیک کنید.

  5ــ روی نماد
  6ــ در کادر ظاهر شده ،روی
تلیک کنید.
پنجره ظاهر شده ،نام سایت مذکور در کادر  Nameمشاهده می شود.
در
ٔ
دکمه
تلیک کنید تا نشانی این وبگاه به فهرست وبگاه های مورد عالقه تان اضافه شود.
7ــ روی ٔ
   8ــ در فهرست  ،Favoritesتغییرات را مشاهده کنید.

نکته

عالقه خود را بسته بندی کنید.
می توانید با ایجاد پوشه در  ،Favoritesنشانی های مورد
ٔ

الیت 10ــ    5ــ مرور صفحات وب به صورت Offline
ّ
فع ّ
بدون اتّصال به اینترنت ،صفحات وب را مرور کنید.
روش کار:
گزینه  Work Offlineرا انتخاب کنید.
از گزینگان ٔ ،Tools
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کنید.

به این ترتیب ،هنگامی که به اینترنت وصل نیستید ،می توانید صفحات وبی را که قبال ً مشاهده کرده اید ،مرور

شکل  12ــ  5

نکته

تفاوت مرور صفحات وب به صورت  ،Offlineبا حالت بر خط ( ،)Onlineعبارت است از:
1ــ در حالت  ،Offlineفقط صفحاتی را میتوان مرور کرد که قبال ً بهصورت برخط ( )Onlineمشاهده شدهاند.
2ــ در حالت  ،Offlineآخرین تغییرات صفحات وب را نمی توان مشاهده کرد.
3ــ در حالت  ،Offlineامکان دانلود وجود ندارد.

الیت 11ــ    5ــ دانلود کردن پرونده
ّ
فع ّ

پرونده یکی از کتاب های درسی تان را دانلود کنید.
ٔ
روش کار:
شبکه رشد ،روی پیوند
1ــ در
  تلیک کنید.
صفحه آغازین ٔ
ٔ
صفحه بعدی ،کتاب درسی موردنظر خود را انتخاب کنید.
2ــ در
ٔ
1
3ــ در
دکمه  Start Downloadتلیک کنید.
پنجره دانلود  ،مسیر ذخیره سازی را تعیین کرده ،روی ٔ
ٔ
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پنجره دیگری باز می شود.
برنامه  Internet Download Managerاست .اگر این برنامه در رایانه شما نصب نشده باشد،
1ــ این پنجره مخصوص ٔ
ٔ

شکل  13ــ  5

کنید.

به این ترتیب ،دانلود کردن پرونده ،شروع می شود.
دکمه ( Closeبرای بستن پرونده) یا ( Openبرای باز کردن پرونده) تلیک
4ــ در
پنجره  ،Downloadروی ٔ
ٔ

شکل  14ــ  5

الیت 12ــ     5ــ بررسی امکان History
ّ
فع ّ

زبانه  ،Historyامکانات آن را بررسی کنید.
با تلیک روی نقشک  ،Favoritesدر ٔ
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الیت 13ــ    5ــ محدود کردن دامنۀ جست وجو
ّ
فع ّ

اطّالعاتی در مورد پیدایش جشن نوروز در اینترنت بیابید.
روش کار:
1ــ در یک موتور جست وجو در کادر جست وجو ،عبارت «جشن نوروز» را بنویسید.
2ــ روی کلید  Searchتلیک کنید.
3ــ تعداد موارد یافته شده را یادداشت کنید.
4ــ عبارت «پیدایش جشن نوروز» را بنویسید و کلید  Enterرا فشار دهید.
  5ــ تعداد موارد یافته شده را یادداشت کنید.
  6ــ عبارت «پیدایش جشن نوروز» را داخل گیومه بنویسید و کلید  Enterرا فشار دهید.
7ــ تعداد موارد یافته شده را با موارد قبلی ،مقایسه کنید.

نکته

برای اینکه هنگام جست و جو در وب بتوانید سریع تر به موضوع موردنظر خود دست یابید ،الزم است با
به کارگیری شیوه های مختلف ،تعداد موارد یافته شده را به حداقل برسانید.
معموال ً موتورهای جست وجو ،ابزارهای مختلفی برای جست وجوی تصاویر ( ،)Imagesفیلم (،)Video
دامنه جست وجو را محدود کرد.
نقشه ( )Mapو … دارند ،که با انتخاب هر کدام می توان ٔ

تمرین
1ــ در مورد یکی از موضوعات زیر در اینترنت تحقیق کنید.
ــ تجارت الکترونیکی ()e-commerce
ــ بانکداری الکترونیکی
ــ آموزش ویژوال بیسیک
ــ فناوری های نو
ــ فناوری نانو
ــ سیستم عامل لینوکس
2ــ دو مورد از نشانی های یافته شده را به فهرست  Favoritesاضافه کنید.
رایانه خود ذخیره کنید.
3ــ
صفحه آغازین یکی از وبگاه های یافته شده را در ٔ
ٔ
 ،و
4ــ عملکرد دکمه های ،
در نوار نشانی را بررسی کنید.
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کارگاه 6











































پست الکترونیکی)E-mail( 1































شبکه رشد ،ایران ،تبیان ،یاهو و
برای ایجاد صندوق پست الکترونیکی می توانید از امکان وبگاه هایی مانند:
ٔ
گوگل استفاده کرد .نشانی یک پیام نگار از قسمت های زیر تشکیل شده است:
Compute - dept @ Talif.sch.ir
نام کاربر
نوع محدوده نام محدوده


































الیت ١ــ ٦ــ ایجاد صندوق پست الکترونیکی
ّ
فع ّ

یک صندوق پست الکترونیکی برای خود ایجاد کنید.
روش کار:
١ــ نشانی یکی از وبگاه های ایجاد صندوق پست الکترونیکی را در نوار نشانی وارد کنید و کلید  Enterرا
فشار دهید.
صفحه ظاهر شده ،روی پیوند  Create an accountتلیک کنید.
٢ــ در
ٔ

شکل  1ــ  6
١ــ پیام نگار یا رایانامه
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صفحه بعدی ،حاوی یک فرم است که باید اطالعات مربوط به صندوق پست الکترونیکی خود را در آن
٣ــ
ٔ
وارد کنید.
دکمه
تلیک کنید.
٤ــ در انتها ،روی ٔ

شکل  2ــ  6

به این ترتیب صندوق پست الکترونیکی شما ایجاد می شود.
68

نکته

اگر اطّالعات وارد شده برای برخی از گزینه های فرم ،خالی ،غلط یا غیرقابل قبول باشند ،آن گزینه ها با رنگ
متفاوتی در یک فرم تجدیدنظر مشخص می  شوند و از کاربر خواسته می  شود تا اطّالعات آنها را اصالح کند.

الیت ٢ــ ٦ــ تهیۀ یک نامۀ الکترونیکی و ارسال آن
ّ
فع ّ

پرونده دلخواه را پیوست ( )Attachکنید.
نامه الکترونیکی به هم کالسی خود بفرستید و همراه آن یک
یک ٔ
ٔ
روش کار:
١ــ نشانی وبگاه ایجاد صندوق پست الکترونیکی را در نوار نشانی وارد کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
٢ــ شناسه و رمز ورودی را که برای ایجاد پست الکترونیکی ،انتخاب کرده اید ،در کادرهای مربوط به آنها
وارد کنید.
دکمه
تلیک کنید.
٣ــ روی ٔ
به این ترتیب وارد صندوق پست الکترونیکی خود می  شوید.

شکل ٣ــ  6

تلیک کنید.
دکمه
٤ــ روی ٔ
صفحه ظاهر شده ،نشانی گیرنده ،موضوع و متن نامه را در کادرهای مربوط به آنها وارد کنید.
 ٥ــ در
ٔ
 ٦ــ برای انتخاب
پرونده پیوست ،روی  Attach a fileتلیک کنید.
ٔ
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نشانی گیرنده
موضوع

متن نامه

شکل  4ــ  6

دکمه  Openتلیک کنید.
صفحه ظاهر شده،
٧ــ در
پرونده موردنظر خود را انتخاب و روی ٔ
ٔ
ٔ
پرونده پیوست ظاهر می  شود.
با این کار ،نام پرونده و مسیر آن به عنوان
ٔ

شکل  ٥ــ  6
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دکمه    Draftتلیک کنید.
نامه خود را به صورت پیش نویس ذخیره کنید ،روی ٔ
اگر می  خواهید ٔ

دکمه  Sendتلیک کنید و منتظر بمانید تا پیغام your message has been sent
  ٨ــ برای ارسال نامه ،روی ٔ
ظاهر شود.

شکل   ٦ــ  6
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پوشه  Sentو نامه هایی
پوشه  ،Inboxفهرست نامه های ارسال شده را در ٔ
فهرست نامه های دریافت شده را در ٔ
پوشه  Draftsمی  توانید مشاهده کنید.
را که به صورت پیش فرض ذخیره شده اند ،در ٔ

شکل ٧ــ  6
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٩ــ برای خارج شدن از صندوق پستی ،ابتدا روی
( )Sign outتلیک کنید.

computer. Talif @ talif.sch.ir 

و سپس روی ثبت خروج

شکل   ٨ــ  6

مدیریت نامه های الکترونیکی
الیت ٣ــ  ٦ــ
ّ
ّ
فع ّ

فهرست نامه های دریافت شده را مشاهده کنید و یکی از نامه ها را پس از مشاهده ،حذف کنید.

شکل ٩ــ  6

روش کار:
١ــ وارد صندوق پستی خود شوید.
صفحه  ،Inboxاطّالعاتی شامل نام فرستنده ،موضوع و زمان دریافت نامه را مشاهده می کنید.
٢ــ در
ٔ
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با نگه داشتن نشانگر موشی روی زمان دریافت نامه ،می  توانید تاریخ دریافت آن را مشاهده کنید .همچنین با
نگه داشتن نشانگر موشی روی نام فرستنده ،نشانی پست الکترونیکی فرستنده ،مشاهده می  شود.
در فهرست  ،Inboxنامه های مشاهده شده ،با رنگ متفاوتی از نامه های مشاهده نشده ،متمایز می  شوند.
فرستنده آنها ناشناس است ،ممکن است حاوی ویروس باشند .بهتر است این گونه نامه ها را قبل
نامه هایی که
ٔ
از باز کردن ،حذف کنید ،تا از ّفعال شدن ویروس جلوگیری کنید.
برای حذف نامه ها از فهرست  ،Inboxپس از انتخاب آنها ،روی کلید  Deleteتلیک کنید.
دکمه Delete Forever
پوشه  Trashنگهداری می  شوند .می  توانید با تلیک روی ٔ
نامه های حذف شده ،در ٔ
این پوشه را خالی کنید.
مشاهده محتوای نامه ،روی موضوع آن تلیک کنید.
٣ــ برای
ٔ
دکمه  Deleteتلیک کنید.
نامه مشاهده شده ،روی ٔ
٤ــ برای حذف ٔ
 ٥ــ از صندوق پستی خود خارج شوید.

تمرین
پرونده ضمیمه برای دوست خود ارسال کنید.
١ــ یک نامه به همراه
ٔ
نامه دریافت شده ،عملکرد گزینه های  Replyو  Forwardرا بررسی کنید.
٢ــ هنگام
مشاهده ٔ
ٔ
٣ــ امکان ایجاد صندوق پستی رایگان در یکی از وبگاه های ایرانی را بررسی کنید و یک صندوق پستی برای
خود در آن ایجاد کنید.
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