درس سوم

دستهبندی اطّالعات در رایانه

دستهبندی اشیا در همهی موارد به ما کمک میکند تا در موقع نیاز ،زودتر به آن ها دسترسی داشته باشیم .این کار را در کتابخانه
و کمد لباس تجربه کردهاید .در رایانه نیز دستهبندی اطّالعات و نام گذاری آن ها در دسترسی سریعتر و آسانتر به ما کمک میکند.

پرونده

وقتی یک نقّاشی را در رایانه ذخیره میکنید،
در محلی از حافظهی رایانه قرار میگیرد .به نقّاشی
ذخیره شده ،پرونده ( )Fileمیگوییم .هر پرونده ،یک
«نام» دارد.
مثالً :پروندهی «بازی مسیریابی»
در رایانه انواع مختلف پرونده وجود دارد؛
مانند :پرونده ی تصویری ،پرونده ی بازی ،پرونده ی
موسیقی ،پرونده ی فیلم و پرونده ی متنی.

پوشه

فرض کنید چند پروندهی نقّاشی ،بازی و فیلم
در رایانه ذخیره کردهاید ،میتوانید پروندههای همنوع
را دستهبندی کنید .در رایانه هر دسته از پروندهها را
در یک پوشه ( )Folderقرار میدهیم.

?
نماد رایانه

آیا یک پوشه ،میتواند شامل پوشههای دیگری باشد؟

برای مشاهده ی پوشهها و پروندههای موجود در رایانه ،معموال ً از نماد
رایانه ( )Computerاستفاده میکنیم.
برای دیدن محتویات موجود در رایانه ،مراحل زیر را انجام دهید:
١ــ روی نماد شروع کلیک کنید.
٢ــ در فهرست نمایان شده ،روی گزینه رایانه
کلیک کنید.
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ﭘﻨﺠﺮهی راﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه ی راﻳﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ،ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای دﻳﺪن ﻣﺤﺘﻮ ﻳﺎت راﻳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روی ﻧﻤﺎد راﻳﺎﻧﻪ روی
ﻣﻴﺰﮐﺎر ،دوﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

دو ﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ را دو ﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ
) (Double Clickﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.

?

آﻳﺎ راهﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮای دﻳﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت راﻳﺎﻧﻪ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟ اﻳﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻳﺎد دﻫﻴﺪ.

ﺑﺮای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﻪ اﻃّﻼﻋﺎت،
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی راﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ دراﻳﻮ ) (Driveﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﺷﮑﻞ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دراﻳﻮ)دﻳﺴﮏ ﻣﺤﻠﯽ( را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﻳﮏ از دراﻳﻮﻫﺎ ،روی ﻧﻤﺎد آن،
دوﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ی آن ﺑﺎز ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
دراﻳﻮ ) :Dدﻳﺴﮏ ﻣﺤﻠﯽ (:Dرا ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.

١٣

اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﻪ در راﻳﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در راﻳﺎﻧﻪ ﮐﺸﻴﺪهاﻳﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻟﺨﻮاه
)ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن( اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
روی زﺑﺎﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
١ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮوع
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻳﮑﯽ از دراﻳﻮﻫﺎ )ﻣﺜﻼ ً دﻳﺴﮏ ﻣﺤﻠﯽ (:Dرا ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ،روی زﺑﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﻳﺎ ﻧﻮار ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﻳﺪ

٤ــ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ در راﻳﺎﻧﻪ را ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﮐﺎدر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ )در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮز،
»ﻋﺮﻓﺎن« درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﺷﻪ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ،در ﺟﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻠﻴﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

٥ــ ﮐﻠﻴﺪ ورود

ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ را ﻓﺸﺎر

دﻫﻴﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﭘﻮﺷﻪ )ﻳﺎ ﭘﺮوﻧﺪه(
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ از دادن ﻳﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ )ﻳﺎ ﭘﺮوﻧﺪه( ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻠﻂ
ﺑﻮدن آن ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎم )(Rename
دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﭘﻮﺷﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﺰﻳﻨﻪی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم
را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﭘﻮﺷﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤ــ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ )ﻳﺎ آن را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﻴﺪ(.
٥ــ ﮐﻠﻴﺪ ورود
ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ را ﻓﺸﺎر
دﻫﻴﺪ.

ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﻳﺪ

وارد ﮐﺮدن

ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ

ﻋﺮﻓﺎن

ﻧﮑﺘﻪ

١٤

ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم
وﺟﻮد دارد.

ﻋﺮﻓﺎن

ﻋﺮﻓﺎن

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم

ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهی ﻧ ّﻘﺎﺷﯽ
ﭘﺮوﻧﺪهی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ« ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﺎز ) (Openﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺘﻨﯽ در آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ را اﺟﺮاﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﻓﻬﺮﺳﺖ
٢ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،روی ﻧﻤﺎد ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ١ــ ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﺑﺎز ﮐﺮدن

٣ــ در ﭘﻨﺠﺮه ی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،روی ﻧﺎم ﭘﺮوﻧﺪه ی »ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ« ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ روی دﮐﻤﻪ ی ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ وﻳﻨﺪوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد
ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ

ﺑﺎز ﮐﺮدن

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در ﻧ ّﻘﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
١ــ در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰارﻫﺎ ،روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﻗﻠﻢ ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﮐﺎدر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ را در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ ) اﻳﻦ ﮐﺎدر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪﭼﻴﻦ در ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ(.
٤ــ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺘﻦ را ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ ﻣﺘﻦ »ﻻک ﭘﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ« را داﺧﻞ ﮐﺎدر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٥

اﮔﺮ اﻧﺪازهی ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ،ﻗﺒﻞ از ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮدن در ﻧﻘﻄﻪی دﻳﮕﺮی ﺧﺎرج از ﮐﺎدر ﻣﺘﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ
داﺧﻞ ﮐﺎدر ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﻮﺷﯽ ،اﻧﺪازهی ﮐﺎدر ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ

ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﮐﺎدر ﻣﺘﻦ در ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ،زﺑﺎﻧﻪی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع
و اﻧﺪازه ی ﻗﻠﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٦ــ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻧﻘّﺎﺷﯽ را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺎپ ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻧ ّﻘﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ) (Printﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ،ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﺎپ )(Print Preview
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ آن را رﻓﻊ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﭘﺮوﻧﺪه را ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ )اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ،از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی ﻧﻤﺎد ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﺎپ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭼﺎپ

ﭼﺎﭘﮕﺮ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﭘﻨﺠﺮه ی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد روی ﻧﻤﺎد ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﻨﺠﺮه ی ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﺎپ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﺎپ ،روی ﻧﻤﺎد ﺑﺴﺘﻦ

١٦

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﺎپ

٥ــ در پنجرهی چاپ ،روی دکمهی چاپ
٦ــ صفحهی پیش نمایش چاپ را ببندید.

کلیک کنید.

1

ــ بستن پیش نمایش چاپ

٧ــ چنانچه رایانه ی شما به چاپگر اتّصال دارد ،با کمک مربی یا اولیای
خود تنظیمات چاپگر را انجام دهید و با فشار دادن کلید چاپ  ،٥نقاشی شما
چاپ می شود.

چاپ

ّفعالیت

3

١ــ محتویات مربوط به نماد کتابخانه ها
را مشاهده کنید.
٢ــ در درایو  ،:Dیک پوشه به نام «درس کار و ف ّناوری» ایجاد کنید.
٣ــ در نقّاشی مربوط به ّفعالیت  3درس قبل ،یک متن دلخواه بنویسید.
٤ــ جدول زیر را پر کنید.
راهنمای جدول1:ــ برای دستهبندی پروندهها ایجاد میکنیم؛ 2ــ یک بخش از حافظهی رایانه؛ 3ــ یکی از اجزای
سختافزاری رایانه؛ 4ــ انواع مختلف مانند نقّاشی و فیلم دارد؛ 5ــ یکبار فشردن دکمهی موشی؛ 6ــ  کازه
2

4

1

6
3

5

در این مرحله توصیه می شود یکبار دیگر نکات ایمنی صفحه  ٥را مطالعه کنید و بررسی کنید آیا نکات
ذکر شده را عمال ً اجرا کرده اید یا خیر.در صورتی که برخی از موارد را اجرا نکرده اید ،دلیل آن را بنویسید.

1ــ این قسمت را در صورتی اجرا کنید که رایانه ی شما به چاپگر متصل باشد.
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ﺣﺎﻓﻈﻪ ی راﻳﺎﻧﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃّﻼﻋﺎت را در ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻳﻢ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻃّﻼﻋﺎت روﺑﻪرو
ﺷﺪهاﻳﻢ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪی اﻳﻦ اﻃّﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از
اﻃّﻼﻋﺎت را در ﺟﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃّﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻳﻢ.
راﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ دارای ﻳﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ) (Memoryاﺻﻠﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ،اﻃّﻼﻋﺎت آن ﭘﺎک
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی اﺻﻠﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃّﻼﻋﺎت)ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﺑﺮ
روی آن ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ .دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ ﻳﮏ ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪی ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ درون راﻳﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .اﻧﻮاع ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﻠﺶ ﻧﻴﺰ از
ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ .از اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ اﻃّﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﭘﺎﻳﺪار را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ :

ﺗﻬﻴﻪی ﮐﭙﯽ از ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪه
ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﻮﺟﻮد در راﻳﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺨﻪی دﻳﮕﺮی ّ
ﻣﺜﻼ ًﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺴﺨﻪای از ﻳﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪی »ﺗﺼﺎوﻳﺮ« ،را در ﭘﻮﺷﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﮐﭙﯽ ) (Copyﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
١ــ ﭘﻮﺷﻪی ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٢ــ روی ﻳﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ ﻧﻤﺎد ،ﻳﮏ
ﮐﺎدر رﻧﮕﯽ دور آن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ،روی
ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه،
روی ﮔﺰﻳﻨﻪی ﮐﭙﯽ
ﮐﻠﻴﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻗﺒﻞ

ﮐﭙﯽ

ﮐﺎدر رﻧﮕﯽ

ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ

١٨

ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ) (Backﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪی ﻗﺒﻠﯽ از دﮐﻤﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ )در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﻮﺷﻪ ی »ﻋﺮﻓﺎن« ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ(.
٦ــ در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ،روی زﺑﺎﻧﻪ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ی ﺟﺎﮔﺬاری )(Paste
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﻮﺷﻪی ﺷﻤﺎ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آن در ﭘﻮﺷﻪ ی دﻳﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺗﻬﻴﻪی ﮐﭙﯽ از ﻳﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ّ

ﺣﺬف ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﻮﺷﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻳﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﻴﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻪ دردو ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﮑﯽ از آن ﻫﺎ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ی »ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ« را ﺑﺮای ّاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﮐﭙﯽ از ﻧﻘّﺎﺷﯽ را ﻧﻴﺰ در ﭘﻮﺷﻪ ی »ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎی
ﻣﻦ« در ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮدﺗﺎن اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺮوﻧﺪهی »ﺑﺎزی
ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﺑﯽ« ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
اﺳﺖ را ﺣﺬف ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﺮوﻧﺪهی ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دارد ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﭘﺮوﻧﺪه ی »ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ« ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺣﺬف ﮐﺮدن
٣ــ در ﮐﺎدر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه روی دﮐﻤﻪ ی ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﮐﻠﻴﮏ
ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﮐﻨﻴﺪ.

١٩

ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭘﺮوﻧﺪهی » ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ « از ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
ﻧﮑﺘﻪ

ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺣﺬف ،ﭘﺮوﻧﺪه در داﺧﻞ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ )  ( Recycle Binﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﺮای دﻳﺪن
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ روی ﻧﻤﺎد ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ

در ﻣﻴﺰ ﮐﺎر دوﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﻮﺷﻪ ی ﺣﺬف ﺷﺪه
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﭘﺮوﻧﺪه و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن دوﺑﺎره ی اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ دو ﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد.
٢ــ روی ﭘﺮوﻧﺪهی » ﺑﺎزی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﯽ« ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﮔﺰﻳﻨﻪی ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ
را از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﮔﺰﻳﻨﻪ ی ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ
١ــ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ

٣ــ ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ

٢٠

ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺣﺬف ﺷﺪه از ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ّاو ّﻟﻴﻪی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای ﺣﺬف و ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

٤

١ــ در ﭘﻮﺷﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻳﮏ ﭘﻮﺷﻪ ی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻦ« اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در راﻳﺎﻧﻪ ﮐﺸﻴﺪهاﻳﺪ در ﭘﻮﺷﻪ ی »ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻦ« ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن و داﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠّﻢ ،ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮ روی ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻳﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﻠﺶ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﭘﻮﺷﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن ،در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻋﻼﻣﺖ در ﻧﻤﺎد ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻧﻮع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن وﻗﺖ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﮐﻼﺳﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

٢١

ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ١

درس ﭘﻨﺠﻢ

١ــ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ« در ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ،ﻳﮑﯽ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ:
اﻧﺮژی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ی ﺷﻤﺴﯽ
ﻳﮏ ﺑﺎغ ﻣﻴﻮه
زﻣﻴﻦ ﺑﺎزی
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ،ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﻳﮏ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
٣ــ ﻧﻘّﺎﺷﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ،در ﭘﻮﺷﻪی »ﮐﺎرﻋﻤﻠﯽ« ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ» :ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد واﻧﮕﻬﯽ درﻳﺎ ﺷﻮد« ﻳﮏ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
٥ــ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ،ﻳﮏ ﻧﻘّﺎﺷﯽ در ﻣﻮرد درﺧﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻴﻮهﻫﺎی آن ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﻣﻴﻮه ،ﻧﺎم آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﻧﻘّﺎﺷﯽ را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــ ﻧﻘّﺎﺷﯽ زﻳﺮ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ:

اﻳﻦ ﻧﻘّﺎﺷﯽ را ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه در آن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن را در آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻧﻘّﺎﺷﯽ را
ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٩ــ ﻳﮏ ﮐﭙﯽ از ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﮐﺸﻴﺪهاﻳﺪ ،ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن اﻳﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻫﺎ را در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮدرﺳﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
اوﻟﻴﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

