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فصل اول

نگهداری سیستم عامل

حفظ و پشتیبانی از اطالعات سیستمی و داده های موجود در محیط کار و امور شخصی، سبب سهولت و برقراری 
می توان  و سخت افزاری  نرم افزاری  ابزارهای  از  اطالع  با  بنابراین  رایانه می شود.  به  مربوط  امور  انجام  در  امنیت 
راهکارهای بهینه ارائه کرد تا در محیطی امن و پایدار کارها صورت بگیرد. و سازماندهی و نقل انتقال اطالعات 
شخصی و سیستمی به صورت کارآمد انجام شود. در مواقع پیش بینی نشده و در صورت خرابی سیستم، خسارت 
ناشی از فقدان یا خراب کاری اطالعات موجود در سیستم های رایانه ای، سبب تحمیل هزینه و صرف زمان زیاد 
برای بازسازی وضعیت می شود و گاهی جبران ناپذیر به نظر می رسد و امنیت اطالعاتی محیط کار و امور شخصی را 
خدشه دار می کند. همچنین استفاده بهینه و حداکثری از منابع نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری نیاز به مدیریت 
کاربری منسجم دارد. سیستم عامل ویندوز 10 با دارا بودن چندین ویژگی سودمند و پشتیبانی از نرم افزارهای 
مطرح در انجام این امر قادر است نیازهای کاربران را در زمینه حفظ پایداری و امنیت و پشتیبان گیری اطالعات 
تأ مین کند. در این فصل، مدیریت کاربران و فشرده سازی و استخراج اطالعات حجیم و پشتیبان گیری و بازیابی 
اطالعات سیستم عامل و نصب چندین سیستم عامل روی یک رایانه به طور هم زمان را طی 14 واحد کارگاهی 

فرا خواهید گرفت. 
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نصب سیستم عامل

    شایستگی نصب سيستم عامل

آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه می توان با استفاده از حافظه فلش سیستم عامل جدید نصب کرد؟

 اگر اطالعات سیستم کاربر از دسترس خارج و یا حذف شود چه اتفاقی می افتد؟

 آیا می توان هم زمان چند سیستم عامل روی یک رایانه نصب کرد؟

 چگونه می توان از نصب صحیح راه اندازهای سخت افزار اطمینان حاصل کرد؟

 آیا امکان اینکه چندکاربر با یک رایانه کار کنند بدون اینکه به اطالعات یکدیگر دسترسی داشته باشند، وجود 

دارد؟ 

هدف از این شایستگی، نصب چند سیستم عامل مختلف روی رایانه، نصب راه اندازهای تجهیزات جانبی و ایجاد 
حساب های کاربری با سطوح دسترسی مختلف در سیستم عامل است.

 استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش و عملکرد نرم افزارهای ایجاد ماشین مجازی، دیسک راه انداز ساخته، سیستم عامل را نصب کرده 
و تنظیمات و عملیات پس از نصب را انجام دهد.

واحد یادگيری 1  
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رسانه های راه انداز
در کتاب دانش فنی پایه آموختیم که به محض روشن شدن رایانه برنامه های راه انداز اجرا می شوند تا رایانه را 
برای اجرای عملیات آماده کنند. آخرین برنامه راه اندازی که با روشن شدن رایانه اجرا می شود، برنامه بارگذاری 
اولویت  کرده،  جست وجو  را  حافظه  در  عامل  سیستم  محل  رایانه  برنامه،  این  اجرای  با  است.  عامل  سیستم 
تجهیزات برای بارگذاری سیستم عامل را تعیین می کند. کاربر می تواند این اولویت را تغییر دهد تا به رایانه 
اعالم کند چه محل هایی را برای یافتن سیستم عامل به ترتیب جست وجو کند. سیستم عامل مهم ترین نرم افزار 
سیستمی است که مدیریت و کنترل سخت افزار و اجرای سایر برنامه ها را بر عهده دارد. به هر یک از تجهیزاتی 

که فرایند بارگذاری سیستم عامل از آنجا رخ می دهد رسانه راه انداز می گویند.

كارگاه 1 ا    ایجاد ایمیج از لوح فشرده

اگر روی رایانه شما سیستم عامل نصب نشده باشد، چگونه می تواند شروع به كار كند؟كنجكاوي
برای نصب سیستم عامل ویندوز یا هر سیستم عامل، دیگری به یک رسانه راه انداز )bootable( نیاز است. رسانه 
راه انداز سیستم عامل می تواند DVD، حافظه فلش و یا حتی دیسک سخت خارجی باشد که در بازار به نام 

DVD نصب سیستم عامل )ویندوز، لینوکس و ....( در دسترس است.

ایجاد رسانه های راه انداز
برای ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل به پرونده ISO نصب آن سیستم عامل نیاز است. این پرونده را می توان 
از طریق سایت سازنده سیستم عامل به صورت قانونی دانلود کرده و بر روی لوح فشرده یا DVD ضبط کرد ولی 
 )LapTop( راه انداز سیستم عامل قابل دسترس است. برای رایانه های رومیزی یا رایانه های همراه DVD ًًمعموال
که دیسک گردان DVD ندارند و یا دیسک گردان DVD آنها به درستی کار نمی کند می توان از دیسک گردان 
DVD خارجی )External DVD-Drive(یا از حافظه فلشی که به رسانه راه انداز تبدیل شده است استفاده 

کرد.
برای تبدیل حافظه فلش یا دیسک سخت خارجی به رسانه راه انداز عالوه بر وجود پرونده iso نصب سیستم 
عامل، به نرم افزار دیگری نیز نیاز است که نحوه تبدیل حافظه فلش یا دیسک سخت خارجی به رسانه راه انداز 

در ادامه توضیح داده خواهد شد.

معموالً بر اثر استفاده زیاد از لوح های نوری، به خصوص لوح های نوری با اجرای خودکار )AutoRun( سطح آنها 
خش دار شده و در برخی موارد غیر قابل استفاده می شوند. برای جلوگیری از این اتقاق چطور می توان محتوای لوح 
نوری را در دیسک سخت ذخیره کرد و از آن بدون ضبط مجدد بر روی لوح نوری استفاده کرد؟ راه حل شما چیست؟ 
برای  اجرای آن در درایو مجازی است.  نوری و  لوح  از محتوای  ایمیج دیسک  ایجاد  اینگونه مشکالت  راه حل 
استفاده از ایمیج تهیه شده به طوری که رایانه آن را به عنوان یک درایو شناسایی کند از درایو مجازی استفاده 
می شود. این درایو مجازی برای شبیه سازی لوح فشرده )CD یا DVD( است که از آن ایمیج تهیه شده است.

ایمیج دیسک )Disk Image( یک پرونده كامپیوتری است كه ساختار داده مشابه دستگاه ذخیره سازی یادداشت
واقعی را نگه می دارد.
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بنابراین برای استفاده از یک DVD با اجرای خودکار بدون نیاز به دیسک گردان DVD، ابتدا باید از آن ایمیج 
تهیه کرد سپس برای استفاده از پرونده ایمیج یک درایو مجازی ایجاد کرد.

1 نرم افزار مورد نظر برای ایجاد ایمیج را انتخاب كنید.
از  استفاده  برای  و هم  کنند  تهیه  ایمیج  نوری  لوح  روی  از  که هم می توانند  دارند  وجود  زیادی  نرم افزارهای 
نرم افزار  دارد  خصوص  این  در  کاملی  امکانات  که  نرم افزارهایی  از  یکی  کنند.  ایجاد  مجازی  درایو  ایمیج  آن 

است.   PowerISO
2 با راهنمایی هنرآموز نرم افزار ایمیج گیری و ساخت درایو مجازی را نصب كنید. 

نام دو نرم افزار دیگر كه برای ایمیج گرفتن و ایجاد درایو مجازی استفاده می شود را بنویسید.پژوهش

3 لوح نوری را داخل درایو قرار داده و نرم افزار PowerISO را اجرا كنید. )نسخه مورد استفاده در 
این كتاب نسخه 5.2 است(

4 در نوار ابزار روی گزینه Copy كلیک كرده و گزینه Make CD/DVD/BD Image files… را 
كنید. انتخاب 

شکل 1ـ 1 ـ مسیر اجرای ایجاد ایمیج

 Make CD/DVD/BD Image File 5 در كادر
درایو  یعنی  دارد  قرار  آن  در   DVD كه  درایوی 

انتخاب كنید.  Source drive از بخش  را  منبع 
6 نوع پرونده مقصد را تعیین كنید.

قالب های  از  نوری  لوح  روی  از  ذخیره ایمیج  برای 
 ..... و   iso  ،cue  ،bin  ،nrg  ،img مانند  مختلفی 
استفاده می شود. iso file را انتخاب کنید و برای تعیین 
محل ذخیره بر روی عالمت Browse )کادر آبی رنگ( 
کلیک کرده و ضمن نوشتن نام پرونده محل آن را نیز 

کنید. تعیین  دلخواه  به 
شکل 1ـ2ـ تعیین نوع ایمیج
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قالب های cue ،bin ،nrg ،img با استفاده از چه نرم افزارهایی تهیه می شوند؟پژوهش

 OK ایمیج گرفتن روی دكمه  برای شروع   7
 Make CD/DVD/BD Image File در كادر

كنید. كلیک 

شکل 1ـ3ـ مرحله ذخیره كردن پرونده ایمیج

فعاليت 
از روی DVD نصب ویندوز 10 یک ایمیج با قالب iso با نام Win10 در درایو D ایجاد كنید.كارگاهي

8 برای استفاده از پرونده ایمیج به صورت یک DVD، یک درایو مجازی ایجاد كنید. برای انجام این 
 Mount Image to Drive سپس گزینه PowerISO کار، روی پرونده ایمیج راست کلیک کرده ابتدا گزینه

را انتخاب کنید.

شکل 1ـ4ـ فعال كردن ایمیج iso به عنوان درایو مستقل

در صورتی که  این گزینه موجود نباشد از مسیری که در شکل زیر نمایش داده شده اقدام کنید و به تعداد مورد 
نیاز درایو مجازی ایجاد کنید.

This PC را باز کنید. عملکرد و ظاهر درایو مجازی مشابه زمانی است که لوح نوری در درایو دیسک قرار دارد.

ـ 5 ـ مسیر ایجاد درایو مجازی شکل 1
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یادداشت

یادداشت

در ویندوز 10 با دوبار كلیک روی پرونده های iso  محتوای آنها بدون نیاز به هیج ابزار واسطی در 
درایو مجازی قابل دسترسی است. 

iso شکل 1ـ6  ـ بعد از فعال كردن درایو ایمیج

با دوبار کلیک روی درایو مجازی ایجاد شده کارکرد سیستم مشابه زمانی است که DVD مورد نظر در درایو 
DVD رایانه قرار دارد.

در صورتی که بخواهید پرونده ایمیج را از درایو مجازی خارج کنید روی درایو مجازی راست کلیک کرده از زیر 
منوی PowerISO گزینه ]:Unmount Drive [G را انتخاب کنید. ممکن است به جای حرف G حرف دیگری 

متناسب با درایوهای سیستم شما نمایش داده شود. این عمل همانند خارج کردن لوح نوری از درایو دیسک است.

استفاده از پرونده های iso و درایو مجازی چه مزیتی در یک رایانه همراه)Lap Top( محسوب پژوهش
می شود؟

ویرایش پرونده های iso یکی دیگر از امکانات نرم افزار PowerISO است. 

آنچه آموختم:

................................................................................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................ .3

برداشت
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قبل از شروع کار باید به نکات زیر توجه کنید.
الف( پرونده ایمیج ویندوز 10 را از قبل تهیه کنید.

ب( ظرفیت حافظه فلش از اندازه پرونده iso بیشتر باشد.
ج( اطالعات مورد نیاز روی حافظه فلش را در پوشه خاصی ذخیره کنید.

1 نرم افزار PowerISO را به عنوان كاربر راهبر اصلی اجرا كنید. روی نماد نرم افزار راست کلیک کرده 
و گزینه Run as administrator را انتخاب کنید. وگرنه در حین اجرای گزینه مربوطه با هشدار زیر مواجه 

می شوید.

كارگاه 2 اتبدیل حافظۀ فلش به رسانۀ راه انداز سیستم عامل

شکل 1ـ7ـ هشدار اجرا كردن نرم افزار به عنوان كاربر مدیر

2 از منوی Tools گزینه Create Bootable USB Drive را انتخاب كنید.

ـ  8  ـ كادر  ایجاد حافظه فلش به عنوان رسانه راه انداز شکل 1
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Start كلیک  iso مربوط به ویندوز 10 و همچنین حافظه فلش روی دكمه  از تعیین پرونده  3 پس 
كنید. چنانچه حافظه فلش حاوی داده باشد هشدار زیر مبنی بر حذف اطالعات نمایش داده می شود.

شکل 1ـ9  ـ هشدار مبنی بر حذف اطالعات حافظه فلش

روش های نوشتن FDD ـ HDD ،USB ـ USB و ZIP ـ USB در حافظه فلش چه تفاوتی دارند؟پژوهش

آنچه آموختم:

................................................................................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................ .3

برداشت
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 شرایط عملکردمراحل كار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
نمره دهی(

نمره

مسئولیت پذیری ـ تصمیم گیری ـ جمع آوری شایستگی های غیرفنی
اطالعات ـ زبان فنی

توجه به همه مواردقابل قبول

2

دانش ارگونومیک )خود فرد( ـ کنترل حفاظتي ایمنی و بهداشت
الکتریکي و الکترونیکي )ابزار و تجهیزات(

توجهات زیست محیطی
غیر قابل 

توجه به  ایمنی و بهداشتقبول
1

امکان سنجی و آماده سازی تجهیزات قبل از نصب نگرش
سیستم عامل

ایجاد رسانه راه انداز 
سیستم عامل

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
نرم افزار  و   10 ویندوز  که  رایانه ای  تجهیزات: 
سیستم   DVD ـ  باشد  نصب  آن  روی   PowerISO

فلش حافظه  ـ  عامل 
زمان:15 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

نوری  لوح  از  ایمیج  ایجاد 
حافظه  تبدیل  ـ  عامل  سیستم 
فلش به رسانه راه انداز سیستم 

عامل ـ ایجاد درایو مجازی

3

ایجاد ایمیج از لوح نوری سیستم قابل قبول
عاملـ  ایجاد درایو مجازی

2

غیر قابل 
1ایجاد درایو مجازیقبول

ارزشيابی مرحله 1

ماشين مجازی
شاید تا کنون برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید نصب و کار با یک سیستم عامل خاص را تجربه کنید ولی 

ترس از بین رفتن اطالعات مانع از انجام این کار شده باشد. راه حل چیست؟ 
با امکان ایجاد ماشین مجازی شما می توانید به راحتی هر نوع سیستم عاملی را در سیستم عامل میزبان نصب 
و استفاده کنید بدون آنکه مشکلی برای سیستم عامل اصلی و یا اطالعات دیسک سخت به وجود بیاید. ماشین 
مجازی یک رایانه مستقل با تمام سخت افزارهای استاندارد را در قالب یک برنامه کاربردی در اختیار شما قرار 
می دهد و در ابتدا مانند یک رایانه بدون سیستم عامل می توانید بر روی آن سیستم عامل مورد نظر خود را 
نصب کنید. نرم افزارهای مختلفی برای ایجاد ماشین مجازی به بازار عرضه شده اند و هر کدام ویژگی های خاص 
خود را دارند ولی در ویندوز 10 به جز نسخه home مانند ویندوز 8 نرم افزارHyper-V Manager    برای ایجاد و 
مدیریت ماشین مجازی قرار دارد و به نصب نرم افزار جدید نیازی نیست فقط کافی است در صورت وجود پیش 
نیازهای سخت افزاری آن را فعال کرده و از آن استفاده کنید. در صورت نبود پیش نیازهای سخت افزاری الزم برای 
فعال سازی VـHyper می توانید از نرم افزارهای دیگری مثل VMware برای ایجاد ماشین مجازی استفاده کنید.
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دو نرم افزار دیگر برای ایجاد ماشین مجازی به همراه ویژگی های آنها بنویسید.پژوهش

از پرونده iso نصب سیستم عامل می توان برای نصب سیستم عامل در ماشین مجازی استفاده كرد. یادداشت

كارگاه 3 افعال كردن Hyper -V Manager در ویندوز 10
1 روی دكمه شروع راست كلیک كرده سپس گزینه Programs and Features را انتخاب كنید.

2 در بخش سمت چپ گزینه Turn Windows Features on or off را كلیک كنید.

Program and Features شکل 1ـ10ـ پنجره

3 در پنجره Windows Features گزینه VـHyper را فعال كنید سپس دكمه OK را انتخاب كنید.

 HyperـVبرای فعال كردن Windows Features شکل 1ـ11ـ پنجرۀ
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4 صبر كنید تا عمل فعال سازی تکمیل شود و در پایان دكمه Restart now را انتخاب كنید.

كارگاه 4   ایجاد ماشین مجازی

5 منتظر بمانید تا رایانه دوباره راه اندازی شود. با انجام مراحل باال VـHyper فعال می شود.

 HyperـVشکل 1ـ12ـ كادر قبل از راه اندازی مجدد و اتمام مرحله فعال سازی

فعاليت 
كارگاهي

1 برنامهV ManagerـHyper  را اجرا كنید.
برای دسترسی به برنامهV ManagerـHyper  منوی 
شروع را باز کرده روی گزینه All apps کلیک کنید 
 Windows Administrative Tools سپس گزینه 
 HyperـV Manager گزینه  روی  کرده  انتخاب  را 

کلیک کنید.
 Hyp عبارت  یعنی  برنامه  این  اول  حروف  تایپ  با 
در بخش جست وجـو نیز مـی توانید سریع تـر بـه برنامه 

کنید. پیدا  دسترسی   HyperـV Manager

VـHyper رایانه خود را غیرفعال كنید.

HyperـV شکل 1ـ13ـ جست وجوی نرم افزار
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2 برای ایجاد ماشین مجازی پنجره ویزارد نصب ماشین مجازی جدید را باز كنید.
نام رایانه را در کادر سمت چپ انتخاب کنید )TALIF10( سپس از منوی Action گزینه New و زیر گزینه 
Virtual Machine را انتخاب کنید، یا از کادر سمت راست بخش Actions ابتدا گزینه New و در ادامه زیر 

گزینه Virtual Machine را انتخاب کنید تا پنجره ویزارد نصب ماشین مجازی جدید ظاهر شود.
3 روش ایجاد ماشین مجازی را انتخاب كنید.

در پنجره ویزارد دو روش برای ایجاد ماشین مجازی وجود دارد. 
روش اول : برای ایجاد ماشین مجازی با تنظیمات پیش فرض روی دکمه Finish کلیک کنید.

روش دوم : برای ایجاد ماشین مجازی با تنظیمات دلخواه روی دکمه Next کلیک کنید.

بعد از اجرا کردنV ManagerـHyper  باید ابتدا یک ماشین مجازی ایجاد کنید.

 HyperـV Managerشکل 1ـ14ـ پنجره

شکل 1ـ15ـ اولین مرحله قبل از ایجاد ماشین مجازی
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برای ایجاد ماشین مجازی با تنظیمات دلخواه، روی دکمه Next کلیک کنید تا پنجره تعیین نام ماشین مجازی و 
محل ذخیره ظاهر شود. در کادر Name نام دلخواه ماشین مجازی را وارد کنید و برای تعیین محل ذخیره ماشین 
مجازی به غیر از محل پیش فرض، ابتدا گزینه Store the virtual machine in a different location را 

فعال کنید سپس روی دکمه Browse کلیک کنید.

پس از تعیین نام ماشین مجازی و مسیر ذخیره آن، روی Next کلیک کنید.
4 نسل ماشین مجازی را تعیین كنید.

انتخاب نسل 1 و 2 وابسته به سیستم میزبانی است که قرار است ماشین مجازی روی آن نصب شود.

شکل 1ـ16ـ تعیین نام ماشین مجازی و مسیر ذخیره آن

بعد از ایجاد ماشین مجازی نمی توان نسل را تغییر داد.یادداشت

شکل 1ـ17ـ تعیین نسل ماشین مجازی با استفاده از 
HyperـV

Generation 1: برای تمام نسخه های قبلی VـHyper قابل استفاده است. یعنی اگر شما ماشین مجازی را در 
ویندوز10 ایجاد کرده اید می توانید در نسخه های قبلی ویندوز مانند ویندوز8 هم استفاده کنید.
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5 میزان حافظه را در ماشین مجازی تعیین كنید.
در پنجره Assign Memory میزان RAM ماشین مجازی را در کادر Startup Memory بر حسب مگابایت 

تعیین کنید )مقدار پیش فرض یک گیگا بایت است(.

كدام نسل برای نصب سیستم عامل لینوكس دبیان یا ابونتو مناسب است؟پژوهش

6 تنظیمات اتصال شبکه بین ماشین مجازی با سیستم عامل را انجام دهید.
در پنجره Configure Networking تنظیمات مربوط به اتصال شبکه انجام می شود. در حالت پیش فرض، 
ارتباطی بین ماشین مجازی و سیستم عامل میزبان وجود ندارد انتخاب پیش فرض Connection به صورت 
Not Connected است. پس از ایجاد ماشین مجازی در زمانی که نیاز به ارتباط بین ماشین مجازی و سیستم 

عامل اصلی داشتیم تنظیمات مربوطه تشریح خواهد شد.
7 برای ماشین مجازی دیسک سخت مجازی ایجاد كنید. 

در پنجره Connect Virtual Hard Disk که برای ایجاد دیسک سخت مجازی جدید و یا استفاده از دیسک 
سخت مجازی موجود به کار می رود ما سه گزینه برای انتخاب داریم:

گزینه اول: Create a virtual hard disk برای ایجاد دیسک سخت مجازی جدید است و در اولین بار ایجاد 
ماشین مجازی از این گزینه استفاده می شود.

شکل 1ـ 18ـ تعیین میزان RAM برای ماشین مجازی

شکل 1ـ19ـ تعیین نام، مسیر ذخیره و اندازه دیسک سخت مجازی
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گزینه سوم: اختصاص دیسک سخت مجازی را به زمان دیگری موکول می کند.

به طور پیش فرض نام ماشین مجازی به عنوان نام دیسک سخت مجازی در نظر گرفته می شود که قابل تغییر 
است. همچنین محل ذخیره آن داخل پوشه ای به نام Virtual Hard Disks است که در همان محل ذخیره 

ماشین مجازی است.
گزینه دوم: برای استفاده از دیسک سخت مجازی موجود است.

شکل 1ـ20ـ تعیین محل دیسک سخت مجازی موجود

8 محل نصب سیستم عامل را تعیین كنید.
در پنجره Installation options رسانه نصب سیستم عامل تعیین می شود.

شکل 1ـ21ـ اضافه كردن دیسک سخت مجازی در آینده

گزینه اول : نصب سیستم عامل را به زمان دیگری موکول می کند.
گزینه دوم : از طریق درایو DVD، سیستم عامل نصب می شود. در این حالت باید DVD نصب سیستم عامل را 

داخل درایو DVD قرار داد )کادر آبی رنگ(.

شکل 1ـ22ـ تعیین نوع رسانه راه انداز

گزینه سوم: از طریق فایل iso سیستم عامل نصب می شود. در این حالت باید فایل iso نصب سیستم عامل را با 
کلیک بر روی دکمه Browse انتخاب کنید )شکل 1ـ22(.
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در پایان روی دکمه Finish کلیک کنید.
اگر عملیات ایجاد ماشین مجازی موفقیت آمیز باشد در کادر Virtual Machines نام ماشین مجازی جدید 

داده می شود. نمایش 

بعد از انتخاب فایل iso نصب ویندوز 10، با کلیک روی دکمه Next گزارشی از تنظیمات صورت گرفته، نمایش 
داده می شود.

شکل 1ـ23ـ خالصه وضعیت ماشین مجازی ایجاد شده

شکل 1ـ24ـ پنجره V ManagerـHyper برای مدیریت ماشین مجازی
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یک ماشین مجازی با نام VM_10_New و مشخصات زیر ایجاد كنید. از فایل iso نصب ویندوز 10 
برای نصب سیستم عامل استفاده شود.

RAM = 2 GB
Generation = 1
Location = D:\HyperNew
Hard Disk Name = Win10New
Processor = 1 Virtual Processor

و در غیراین صورت پیغام خطای زیر ظاهر می شود:

شکل 1ـ25ـ پیغام خطا در صورت عدم راه اندازی مناسب ماشین مجازی

فعاليت 
كارگاهي

آنچه آموختم:

................................................................................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................ .3

برداشت
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 شرایط عملکردمرا حل كار
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

ایجاد ماشین 
مجازي

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
تجهیزات: رایانه ای که ویندوز 10 

 Hypre-V روی آن نصب و نرم افزار
آن فعال باشد.
زمان:10 دقیقه

باالتر از حد انتظار

مجازی   ـ  ماشین  مدیریت  نرم افزار  کردن  فعال 
ماشین  ایجاد  ـ   HyperـV برنامه  اجرای 
تعیین  ـ  مجازی  ماشین  نسل  تعیین  مجازی  ـ 
دیسک  ایجاد  ـ  مجازی  ماشین  حافظه  میزان 
سخت مجازیـ  تعیین محل نصب سیستم عامل

3

قابل قبول
مجازی   ـ  ماشین  مدیریت  نرم افزار  کردن  فعال 
ـ   ایجاد ماشین مجازی    ـ    HyperـV اجرای برنامه

تعیین نسل ماشین مجازی

2

نرم افزار مدیریت ماشین مجازی ـ غیر قابل قبول فعال کردن 
 HyperـV اجرای برنامه

1

ارزشيابی مرحله 2

كارگاه 5     نصب سیستم عامل
1 نسخه مورد نظر سیستم عامل ویندوز 10 را برای نصب انتخاب كنید.

ویندوز 10 دارای چهار نسخه است:
توانایی های موجود در  به لحاظ  رایانه های شخصی است و  پایه  به عنوان نسخه  : نسخه خانگی است   Home

می شود. شناخته  نسخه  عنوان ضعیف ترین  به  ویندوز 
Pro : نسخه حرفه ای است و به عنوان نسخه کار شناخته می شود.

Enterprise : نسخه مؤسسات است و به لحاظ توانایی های موجود در ویندوز به عنوان کامل ترین نسخه شناخته می شود.
Education : نسخه آموزشی است که به عنوان نسخه مدرسه شناخته می شود.
در جدول زیر برخی ویژگی های نسخه های مختلف ویندوز 10 درج شده است.

Features Home Pro Enterprise Education

دستیار صوتی Cortana   

رمزگذاری برنامه ها AppLocker  

رمزگذاری درایوها BitLocker  

مدیریت ماشین مجازی Client HyperـV   

2 معماری نسخه ویندوز خود را انتخاب كنید.
نسخه های مختلف ویندوز10 دارای دو معماری )Architecture( 32 بیتی و 64 بیتی است. در معماری 32 بیتی 
سیستم عامل حداکثر تا 4 گیگابایت از RAM را می تواند آدرس دهی کند و معماری 64 بیتی بیش از 4 گیگا 
بایت)تا 2 ترابایت( RAM را پشتیبانی می کند این امر باعث می شود تا نرم افزارهای بیشتری را به طور هم زمان 
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فيلم

اجرا کند. امروزه بیشتر پردازنده های تولیدی، 64 بیتی هستند. بنابراین اگر رایانه شما بیشتر از 4 گیگابایت 
RAM دارد بهتر است از ویندوز 64 بیتی استفاده کنید.

3 اولویت اول رسانه راه انداز سیستم عامل را تعیین كنید.
اولین مرحله نصب سیستم عامل در یک رایانه واقعی ویرایش تنظیمات بایوس )BIOS( برای تغییر اولویت بندی 
رسانه راه انداز است که برای نصب ویندوز از روی DVD باید رسانه راه انداز سیستم را به DVD تغییر داد. با 
قرار دادن DVD نصب ویندوز10 داخل درایو مربوطه، بقیه مراحل نصب ویندوز در سیستم با نصب ویندوز در 

ماشین مجازی تفاوتی ندارد.
4 ماشین مجازی را راه اندازی كنید.

 HyperـV پنجره  در  ویندوز10   iso فایل  تعیین  و  مربوطه  تنظیمات  انجام  و  مجازی  ماشین  ایجاد  از  بعد 
Manager روی نام ماشین مجازی راست کلیک کرده، گزینه Start را انتخاب کنید تا ماشین مجازی راه اندازی 

و صفحه نصب ویندوز 10 ظاهر شود.

شکل 1ـ26ـ اولین پنجره ای كه در زمان نصب ویندوز 10 ظاهر می شود

كنجكاوي

5 سیستم عامل ویندوز را روی ماشین مجازی نصب كنید.

ـ مراحل نصب ویندوز 10 را به ترتیب بنویسید.
ـ اگر رایانه شما قباًل دارای ویندوز 7 یا 8 بوده و شما بخواهید بدون از دست رفتن اطالعات قبلی 

ویندوز 10 را نصب كنید چه كاری باید انجام دهید؟

فیلم شماره 10201 : نصب ویندوز 10
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 پارتیشن System Reserved كه اندازه آن 500 مگابایت است چه نقشی در ویندوز 10 دارد؟پژوهش

آنچه آموختم:

................................................................................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................ .3

برداشت

ارزشيابی مرحله 3

مراحل 
كار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصب 
سیستم 

عامل

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
تجهیزات: رایانه ای که ویندوز 
10 روی آن نصب و نرم افزار 

Hypre-V آن فعال باشد.
 iso ماشین مجازی ـ فایل 

سیستم عامل
زمان: 20دقیقه

باالتر از 
انتظار

راه اندازی ماشین مجازیـ  نصب سیستم عامل با استفاده 
راه اندازـ  رسانه های  سایر  و  عامل  سیستم   DVD از 

عامل سیستم  نصب  هنگام  در  پارتیشن  مدیریت 

3

قابل 
قبول

راه اندازی ماشین مجازی ـ نصب سیستم عامل با استفاده 
از DVD سیستم عامل

2

غیرقابل 
قبول

1راه اندازی ماشین مجازی

كارگاه 6   نصب گرداننده سخت افزارها
بعد از نصب ویندوز و فعال کردن آن مهم ترین کاری که باید انجام دهید نصب گرداننده سخت افزارهای سیستم 
و  کارکرد  چگونگی  از  خاصی  اطالعات  که  سیستمی  هستند  نرم افزارهای  سخت افزاری،  گرداننده های  است. 
مدیریت سخت افزارهای رایانه به سیستم عامل معرفی می کنند تا سیستم عامل بتواند از کارایی های سخت افزار 
گرداننده سخت افزاری  اگر  باشد.  داشته  رایانه  بر سخت افزارهای  بهینه ای  مدیریت  و  کند  استفاده  درستی  به 
درست نصب نشده باشد سیستم عامل قادر به استفاده از امکانات و قابلیت های آن سخت افزار نیست برای مثال 
چاپگری را به رایانه متصل می کنید تا زمانی که گرداننده آن به درستی نصب نشده باشد سیستم عامل نمی تواند 
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فيلم

از چاپگر استفاده کند و عمل چاپ انجام نمی گیرد. در واقع گرداننده یک رابط میان سخت افزار و سیستم عامل 
است که به برنامه ها اجازه استفاده از سخت افزار را می دهد. بنابراین نصب گرداننده سخت افزاری از اهمیت باالیی 
برخوردار است. ممکن است رایانه ای دارای سخت افزار خاصی مانند کارت گرافیک قوی تری باشد ولی به دلیل 

نصب نکردن گرداننده سخت افزاری آن، عماًل استفاده درستی از آن کارت گرافیک صورت نمی گیرد.

برای نمایش فهرست کلیه سخت افزارهای سیستم از برنامه Device Manager استفاده می شود.
1 برنامه Device Manager را اجرا كنید

منوی شروع را باز کرده سپس روی Settings کلیک کنید، در پنجره Settings گزینه Devices را انتخاب 
کنید.

نرم افزار كاربردی

سیستم عامل

گرداننده سخت افزار

در ادامه در پنجره Devices در بخش Related Settings گزینه Device Manager را انتخاب کنید.
شکل 1ـ27ـ پنجره تنظیمات

دو روش دیگر اجرای برنامه Device manager را بنویسید.كنجكاوي

فیلم را مشاهده کرده و بقیه مراحل کارگاه را انجام دهید.
2 سخت افزارهای سیستم كه نیاز به نصب گرداننده دارند را تعیین كنید.

فیلم شماره 10202 : نصب سخت افزارها
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سخت افزارهای اصلی که بهتر است نصب گرداننده آنها بررسی شود عبارت اند از :
 چیپ ست )Chipset(یا چیپ اصلی مادربرد

Audio driver صدا 
VGA driver گرافیک 

 Network driver شبکه 
  USB 3.0 

كدام سخت افزارها به صورت عمومی توسط ویندوز نصب شده اند؟كنجكاوي

ـ فهرست گرداننده های نصب شده را نمایش دهید.
ـ یکی از گرداننده های نصب شده را غیرفعال كنید. بعد از انجام كار برای استفاده دیگران دوباره 

گرداننده را فعال كنید.
ـ یکی از سخت افزارها را حذف كنید.

فعاليت 
كارگاهي

3 گرداننده ها را نصب كنید.
معموالً به همراه تمام مادربردها و برخی دیگر از اجزای سخت افزاری DVD  با اجرای خودکار حاوی گرداننده های 
آنها عرضه می شود. DVD گرداننده را داخل درایو قرار دهید منتظر بمانید تا به صورت خودکار اجرا شود در 
صورت اجرا نشدن خودکار بر روی درایو DVD دوبار کلیک کنید و بقیه مراحل نصب گرداننده ها را دنبال کنید.

این پژوهش به  می توان  چگونه  نباشد  دسترس  در  سخت افزاری  گرداننده های   DVD در صورتی كه  ـ 
كرد؟ نصب  را  آنها  و  داشت  دسترسی  گرداننده ها 

ـ نقش Rollback برای گرداننده سخت افزارها چیست؟

آنچه آموختم:

................................................................................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................................................................................ .3

برداشت
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 شرایط عملکردمراحل كار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

نصب گرداننده 
مکان: کارگاه استاندارد رایانه سخت افزارها

تجهیزات: رایانه ای که ویندوز 
10 روی آن نصب باشد و 

سخت افزارهای مورد نظر برای 
نصب را داشته باشد ـ پرونده 

درایور سخت افزارها یا لوح نوری 
مادربرد

زمان: 10دقیقه

ـ   تشخیص باالتر از انتظار   Device Manager برنامه  اجرای 
گرداننده های فعال و غیرفعال ـ غیرفعال کردن 
گرداننده  ـ  نصب گرداننده سخت افزار ـ مشاهده 
فهرست سخت افزارهایی که به صورت پیش فرض 

نصب شده اند ـ حذف سخت افزار

3

قابل قبول
ـ  تشخیص   Device Manager برنامه  اجرای 
گرداننده های فعال و غیرفعال ـ  غیرفعال کردن 

گرداننده سخت افزار نصب  ـ   گرداننده  

2

ـ  تشخیص غیرقابل قبول  Device Manager برنامه  اجرای 
غیرفعال و  فعال  گرداننده های 

1

ارزشيابی مرحله 4

)User Account( حساب کاربری
برای ورود به ویندوز، سیستم از شما درخواست گذرواژه می کند و اگر گذرواژه را در اختیار نداشته باشید قادر 
نخواهید بود از رایانه استفاده کنید. ممکن است در کارگاه هنرستان با کاربر و گذره واژه خاصی وارد سیستم شوید 

به طوری که به همه اجزای سیستم دسترسی ندارید. به نظر شما این نام کاربری و گذرواژه برای چیست؟ 
در هنگام نصب ویندوز اولین حساب کاربری به طور خودکار ایجاد می شود. در شرایطی که بخواهیم چندین نفر 
به طور اشتراکی از سیستم استفاده کنند و در عین حال امکان تعیین سطح دسترسی افراد و همین طور امکان 
شخصی سازی محیط و برخی امکانات ویندوز وجود داشته باشد، می توانیم حساب های کاربری مجزایی ایجاد کنیم.

حساب کاربری ویندوز مشخص می کند شما به چه پرونده ها و پوشه هایی می توانید دسترسی داشته باشید. برای 
دسترسی به یک حساب کاربری باید یک نام کاربری و یک گذرواژه داشته باشید. شما می توانید برای حساب 

کاربری، گذرواژه ای انتخاب نکنید.
در رایانه ای که به صورت مستقل1 استفاده می شود سه نوع حساب کاربری وجود دارد که هر کدام دارای سطح 

دسترسی متفاوتی خواهند بود:
1 حساب های کاربری مدیر سیستم )Administrator Accounts( : برای مدیریت کامل سیستم

2 حساب های کاربری استاندارد)Standard Accounts( : برای کارهای روزمره
3 حساب کاربری میهمان)Guest Accounts(: برای کاربران موقت

سطح دسترسی امتیازاتی است که به کاربرهای مختلف داده می شود که براساس آن میزان دستیابی به بخش های 
مختلف و تنظیمات تعیین می شود.

اولین حساب کاربری که به همراه نصب ویندوز ایجاد می شود از نوع مدیر است. با حساب مدیر سیستم، شما 
می توانید هر تنظیمی  را بر روی سیستم انجام دهید و هر برنامه ای را نصب کنید.

1ـ رایانه مستقل عضوی از شبکه ای خاص نیست و به سرویس گیرنده ای متصل نیست مانند رایانه ای که در منزل استفاده می کنید.
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1 در منوی شروع روی گزینه Settings كلیک كنید.
2 در پنجره Settings گزینه Accounts را انتخاب كنید.

3 روی گزینه Family & other people كلیک كنید.

توصیه می شود بعد از نصب ویندوز یک حساب كاربری استاندارد، برای انجام كارهای روزمره ایجاد یادداشت
كنید.

حساب كاربری محصل را مورد بررسی قرار دهید.پژوهش

كارگاه 7   ایجاد و ویرایش یک كاربر جدید استاندارد

4 گزینه Add someone else to this PC را انتخاب كنید.
 I don’t have this person’s signـin information ابتدا گزینه How will this person sign in ? 5 در كادر

را انتخاب كرده سپس دكمه Next را كلیک كنید.

اگر به اینترنت متصل باشید مراحل 4 تا 7 را دنبال كنید وگرنه مستقیمًا وارد مرحله 7 شده و پنجره یادداشت
Create an account for this PC نمایش داده می شود.

شکل 1ـ28ـ درج نشانی رایانامه
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6 برای ایجاد یک كاربر محلی گزینه Add a user without a Microsoft account را انتخاب كنید.

7 در پنجره Create an account for this PC نام و در صورت نیاز گذرواژه حساب كاربری را وارد 
كرده و روی دكمه Next كلیک كنید.

شکل 1ـ29ـ تعیین نوع حساب كاربری بدون حساب مایکروسافت

تفاوت كاربر محلی با كاربر مایکروسافت چیست؟كنجكاوي

حساب كاربری مایکروسافت چیست و چه كاربردی دارد؟پژوهش

شکل 1ـ30ـ درج مشخصات حساب كاربری
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فيلم

كنجكاوي

كنجكاوي

اهميت گذرواژه 
برای تأثیر گذرواژه در محافظت از داده ها، باید گذرواژه خوبی را انتخاب کنید. گذرواژه خوب دارای شرایطی است 

که به اختصار بیان می شود:
ـ بهتر است گذره واژه به صورت ترکیبی باشد یعنی ترکیبی از حروف کوچک و بزرگـ  اعداد و کاراکتر ویژه باشد.

ـ طول گذرواژه کوتاه نباشد )حداقل 6 کاراکتر (
ـ نباید از کلمات با معنی مانند کلمات موجود در کتاب فرهنگ واژگان انتخاب شود.

ـ از اطالعات شخصی مانند نام ـ نام خانوادگی ـ تاریخ تولد ـ شماره همراه ـ شماره دانش آموزی ـ نام کاربری 
و ... استفاده نشود.

qazwsx یا qwerty ـ از الگوهای صفحه کلید استفاده نکنید مانند
abcde12345 ـ از الگوهای ترتیبی حروف و اعداد استفاده نکنید مانند

به طور کلی از واژه هایی که برای حدس زدن ساده هست استفاده نکنید.

فیلم را مشاهده کرده و کنجکاوی و فعالیت کارگاهی را انجام دهید.

 گذرواژه باید طوری باشد كه برای شما یادآوری آن ساده و حدس زدن آن برای دیگران دشوار یادداشت
باشد.

چرا گذرواژه بهتر است تركیبی باشد؟

چرا باید یک حساب كاربری استاندارد برای انجام كارهای روزمره ایجاد شود ؟
Password hint چیست؟

فعاليت 
كاربری به نام User1 از نوع استاندارد ایجاد كرده و گذرواژه آن را user@1 قرار دهید.كارگاهي

8 با حساب كاربری كه ساختید وارد 
ویندوز شوید.

فهرست  کنید.  مجدد  راه اندازی  را  رایانه 
حساب های کاربری در پنجره Logon ویندوز 

می شود.  داده  نمایش 
شکل 1ـ31 پنجره ورود رایانه ای که دارای دو 
کاربر User1 و Talif هست را نشان می دهد. 
در صفحه ورود به ویندوز می توان کاربر مورد 

نظر را به راحتی انتخاب کرد. 

Logon شکل 1ـ31ـ پنجره

فیلم شماره10203 : ایجاد كاربر جدید
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كنجكاوي

فعاليت 
كارگاهي

9 محدودیت های حساب كاربری را بررسی كنید.
حساب کاربری استاندارد می تواند برای کمک به حفاظت سیستم مورد استفاده قرار گیرد. چون با حساب کاربری 
استاندارد، شما دارای دسترسی محدودتری هستید و نمی توانید تغییرات تأثیرگذاری بر روی سیستم ایجاد کنید.

 امکان انجام عملیات زیر را توسط انواع حساب كاربری بررسی كرده و نتیجه را در جدول تعیین 
كنید.

كاربر عنوان عملیات
استاندارد

كاربر كاربر مدیر
مهمان

اجرای برنامه های نصب شده
ایجاد پوشه

تغییر گذرواژه و تصویر مربوط به همین کاربر
فعال کردن حساب کاربری مهمان

نصب نرم افزار جدید
حذف نرم افزار نصب شده

فعال یا غیرفعال کردن سخت افزار
انجام تنظیمات امنیتی

قالب بندی درایوهای دیسک سخت
امکان تغییر دادن تاریخ و ساعت سیستم

C: ایجاد پرونده جدید در فهرست ریشه درایو
تغییر حساب کاربری دیگران حتی فعال کردن حساب کاربری مهمان

حساب کاربری مهمان برای دسترسی موقت به رایانه شما است که عالوه بر محدودیت هایی که حساب کاربری 
استاندارد دارد نمی توان برای آن گذرواژه ای در نظر گرفت. در حالت عادی غیر فعال یا Off است و باید آن را 
فعال کرد. حتی در فهرست ریشه درایو :C پوشه هم نمی توان ایجاد کرد. در هر سیستم فقط می توان یک حساب 

کاربری مهمان داشت.
10  تنظیمات حساب كاربری خود را تغییر دهید.

تغییرات زیر را می توانید بر روی حساب کاربری خود اعمال کنید. اما برای انجام این تنظیمات باید با حساب کاربری 
مدیر وارد شد.

 تغییر عکس حساب کاربری
 تغییر گذرواژه 

چگونه می توان كاربر مهمان را فعال كرد؟
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 تغییر نوع حساب کاربری
 غیر فعال کردن حساب کاربری

 تغییر نام حساب کاربری
 تعیین گذرواژه تصویری

 ورود با حساب کاربری مایکروسافت

مراحل كار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، 
تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

تنظیمات 
حساب کاربری

مکان: کارگاه 
استاندارد رایانه 

تجهیزات: رایانه ـ 
سیستم عامل

زمان:10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

تشخیص نوع حساب کاربری بر اساس محدودیت های 
تعیین شده ـ ایجاد حساب کاربری استاندارد و ویرایش 

آن ـ ویرایش حساب کاربری مدیر

3

قابل قبول
تشخیص نوع حساب کاربری بر اساس محدودیت های 
ـ  شده  تعیین  کاربری  حساب  با  ورود  ـ  شده  تعیین 

ایجاد حساب کاربری استاندارد

2

غیر قابل 
قبول

تشخیص نوع حساب کاربری بر اساس محدودیت های 
تعیین شده ـ ورود با حساب کاربری تعیین شده

1

بلی ارزشیابي كار )شایستگی انجام كار(
خیر 

معیار شایستگی انجام کار :
کسب حداقل نمره 2 از مراحل ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل، نصب سیستم عامل و نصب درایور سخت افزارها

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

فعاليت 
كارگاهي

ـ كاربر User1 را به نوع مدیر تبدیل كنید.
ـ گذرواژه كاربر User1 را به 123456 تغییر داده و برای آن تصویری در نظر بگیرید.

به فشردن كلید تركیبی  نیاز  نام كاربر و گذرواژه  نمایش كادر دریافت  برای  ـ كاری كنید كه 
Alt+Ctrl+Delete  باشد.

جدول ارزشيابی مرحله 5

فیلم را مشاهده کرده و فعالیت های زیر را انجام دهید.

فیلم شماره 10204: تنظیمات حساب كاربریفيلم
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شرح كار:
1ـ ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل                                2ـ ایجاد ماشین مجازي 

3ـ نصب سیستم عامل                                                  4ـ نصب گرداننده سخت افزارها 
5ـ تنظیمات حساب کاربری

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از دانش و عملکرد نرم افزارهای ایجاد ماشین مجازی، دیسک راه انداز ساخته، سیستم عامل را نصب کرده و تنظیمات 

و عملیات پس از نصب را انجام دهد.

شاخص ها:

شماره 
شاخص های مرحله كارمرحله كار

انتخاب نرم افزار ایمیج گیری ـ انتخاب نوع پرونده ایمیج ـ انتخاب درایو منبع ایمیج گیری ـ ایجاد ایمیج از 1
لوح نوری سیستم عامل ـ ایجاد درایو مجازی ـ خارج کردن پرونده ایمیج از درایو مجازی ـ انتخاب حافظه 

ظرفیت حافظه فلش ـ تبدیل حافظه فلش به رسانه راه انداز

فعال کردن نرم افزار مدیریت ماشین مجازی ـ اجرای برنامه مدیریت ماشین مجازی ـ انتخاب روش ایجاد 2
ماشین مجازی ـ انتخاب نسل ماشین مجازی ـ انتخاب روش ایجاد  دیسک مجازی برای ماشین مجازی ـ 

انتخاب رسانه نصب سیستم عامل در ماشین مجازی

انتخاب نسخه سیستم عامل ـ انتخاب معماری سیستم عامل ـ تعیین اولین اولویت رسانه راه انداز سیستم 3
عامل ـ راه اندازی ماشین مجازی ـ نصب سیستم عامل روی ماشین مجازی ـ پارتیشن بندی دیسک ماشین 

مجازی ـ انتخاب ظرفیت دیسکی که ویندوز روی آن نصب می شود.

تشخیص سخت افزارهای غیر فعال ـ تشخیص گرداننده های نصب شده ـ غیر فعال کردن یک گرداننده ـ 4
حذف سخت افزار ـ نصب یک گرداننده

انتخاب نوع حساب کاربری با توجه به سطح دسترسی تعیین شده ـ ویرایش حساب کاربری مدیر ـ ایجاد 5
حساب کاربری استاندارد ـ ورود با حساب کاربری تعیین شده ـ تغییر تنظیمات تعیین شده حساب کاربری

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات: رایانه ای که ویندوز 10، نرم افزار PowerISO روی آن نصب و نرم افزار HyperـV  آن فعال باشدـ  DVD سیستم عامل 

ـ حافظه فلشـ  ماشین مجازیـ  فایل iso سیستم عامل
زمان: 80 دقیقه )ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل 15 دقیقه ـ ایجاد  ماشین مجازي 10 دقیقه ـ نصب سیستم عامل 30 

دقیقه ـ نصب گرداننده سخت افزارها 10 دقیقه ـ تنظیمات حساب کاربری 10 دقیقه(

جدول ارزشيابی پایانی
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معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله كارردیف
قبولی از 3 

نمره هنرجو

1ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل1

1ایجاد ماشین مجازي 2

2نصب سیستم عامل3

1نصب گرداننده سخت افزارها4

1تنظیمات حساب کاربری5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ـ  تصمیم گیری ـ جمع آوری اطالعات ـ زبان فنی  مسئولیت پذیری 

و  )ابزار  الکترونیکي  و  الکتریکي  ـ کنترل حفاظتي  فرد(  ارگونومیک )خود  دانش 
تجهیزات(

امکان سنجی و آماده سازی تجهیزات قبل از نصب سیستم عامل

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه می توان برای رایانه های مشابه، سیستم عامل و نرم افزارهای مشترک نصب کرد؟

 چگونه می توان از اطالعات رایانه در برابر آسیب و خرابی محافظت کرد؟

 چگونه می توان پرونده های حجیم را روی حافظه های قابل حمل ذخیره کرد؟ 

 چگونه می توان یک پرونده حجیم را توسط رایانامه ارسال کرد؟

 چرا نرم افزارها را به روزرسانی می کنیم؟

استخراج  و  فشرده سازی  همچنین  و  سیستمی  رایانه  اطالعات  بازیابی  و  پشتیبانی  شایستگی،  این  از  هدف 
است. مستقل  نرم افزارهای  و  عامل  سیستم  قابلیت های  از  استفاده  با  حجیم  پرونده های 

 استاندارد عملکرد

کند.  تهیه  پشتیبان  نسخه  اجرایی  دستورالعمل های  اساس  بر  و  سیستم  نگهداری  نرم افزارهای  از  استفاده  با 
نرم افزارها را به روز رسانی کرده و اطالعات را فشرده کند.

واحد یادگيری 2
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پشتيبان گيری از اطالعات
شاید برای شما پیش آمده باشد که در یک خودروی شخصی یا عمومی  هستید و در حین حرکت، راننده متوجه 
می شود که یکی از الستیک ها پنچر شده و حرکت ماشین امکان ندارد. راننده در این وضعیت چه کاری انجام 
بتواند  ماشین  تا  می کند  پنچر  الستیک  جایگزین  را  یدک  الستیک  راننده  زدید.  درست حدس  بله  می دهد؟ 
به حرکت خود ادامه دهد. در واحد یادگیری1 دیدید که برای نصب ویندوز، فعال سازی آن، نصب درایورهای 
سخت افزاری و همچنین نصب نرم افزارهای مورد نیاز و انجام تنظیمات ضروری به زمان زیادی نیاز دارید. از طرفی 
برخی افراد نسخه اصلی ویندوز و یا نرم افزارهای کاربردی را روی رایانه خود نصب کرده اند. حاال اگر اتفاقی بیفتد 

که باعث از دست رفتن هر یک از این موارد شود راه حل چیست؟
بهترین و مطمئن ترین راه حل برای مسائل عنوان شده، تهیه پشتیبان)Backup( از ویندوز و درایوهای مورد 
نیاز است. برای تهیه نسخه پشتیبان از پرونده ها و مستندات شخصی هم می توان از مکانیزم پشتیبان گیری در 
ویندوز استفاده کرد. پشتیبان یک نسخه کپي از اطالعات مورد نظر است که هنگام درست کارکردن همه چیز 

تهیه مي شود تا هنگام از دست رفتن اطالعات جایگزین آنها شود.
بیشتر سیستم عامل ها نرم افزار داخلی برای تهیه پشتیبان دارند. البته عالوه بر آن هم نرم افزارهای متعددی برای 

تهیه پشتیبان وجود دارد.

یادداشت

یادداشت

روش های مختلفی برای تهیه نسخه پشتیبان در ویندوز 10 وجود دارد.
File History ـ پشتیبان گیری با استفاده

Backup and Restore(Windows7( ـ پشتیبان گیری با استفاده از

به  بود  كرده  حذف   8.1 ویندوز  در  كه  را  اطالعات  بازیابی  و  پشتیبان گیری  ابزار  مایکروسافت 
است. برگردانده  ویندوز 10 

در روش پشتیبان گیری با استفاده از File History ، فقط از اطالعات موجود در % C:\Users\%username که 
همان پوشه کاربر جاری است پشتیبان گرفته می شود. برای اینکه از اطالعات پوشه های دیگر نیز پشتیبان تهیه 

کنید باید پوشه مورد نظر را به لیست موجود اضافه کنید.

File History كارگاه 1   پشتیبان گیری با استفاده از

برای استفاده از File History به یک حافظه خارجی مانند دیسک سخت خارجی، حافظه فلش 
با ظرفیت باال و یا محل ذخیره سازي تحت شبکه نیاز دارید.

1 ابتدا دكمه شروع را انتخاب كرده سپس گزینه Settings را انتخاب كنید.
2 در پنجره Settings گزینه Update & Security را انتخاب كنید.

3 روی گزینه Backup كلیک كرده سپس گزینه Add a drive را انتخاب كنید.
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یادداشت

شکل 2ـ1ـ پنجره Backup using File History در دو حالت اتصال و عدم اتصال حافظه خارجی به رایانه

در صورتی که درایو خارجی مانند حافظه فلش یا دیسک سخت خارجی به رایانه متصل نشده باشد و یا اینکه 
درایو شبکه ای وجود نداشته باشد پیغام خطای No usable drive found نمایش داده می شود. وگرنه نام درایو 
و فضای خالی آن درایو نمایش داده می شود و به جای گزینه افزودن درایو پشتیبان، گزینه پشتیبان گیری خودکار 

به همراه دکمه on و off نمایش داده می شود.

 File History 4 با انجام مراحل باال داخل درایوی كه به عنوان پشتیبان استفاده شده، یک پوشه به نام
ایجاد می شود كه حاوی پوشه ای مشابه نام كاربری )user name( رایانه است.

به طور پیش فرض از تمام بخش هایی که داخل پوشه کاربر)User( جاری وجود دارد پشتیبان تهیه می شود که 
با انتخاب گزینه More options در پنجره Backup using File History می توان پوشه های جدیدی را به 

لیست پوشه های موجود اضافه کرد.

شکل 2ـ2ـ لیست پوشه های پیش فرض برای پشتیبان گیری از پوشه های كاربر جاری
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فیلم شماره 10205: تنظیمات پشتیبان گیریفيلم
فیلم را مشاهده کرده و فعالیت های زیر را انجام دهید.

فعاليت 
كارگاهي

  Backup and Restore )Windows 71(یکی دیگر از ابزارهایی که ویندوز 10 برای پشتیبان گیری استفاده می کند ابزار 
است که به Windows Backup معروف است با استفاده از این ابزار عالوه بر تهیه پشتیبان برای پرونده های کاربر جاری 
می توانید از ویندوز خود یک تصویر کامل )image( در درایو دیگری تهیه کرده و مجدداً برای بازیابی از آن استفاده کنید. 

همچنین می توانید پوشه های مختلفی را برای پشتیبان گیری انتخاب کنید.
1 برنامه Windows Backup را اجرا كنید.

برای اجرای Windows Backup روش های مختلفی وجود دارد. 
روش اول: از داخل Control Panel ابزار )Backup and Restore )Windows7 را اجرا کنید.

 Backup and Restore )Windows7( را تایپ کرده و گزینه Backup روش دوم : بعد از بازکردن منوی شروع عبارت
را  انتخاب کنید.

Go to Backup and Restore (Windows7( گزینه Backup using File History روش سوم: در پنجره
را انتخاب کنید.

2 در پنجره )Backup and Restore )Windows7 گزینه Set up backup را انتخاب کنید.

ـ با استفاده از File History به صورت روزانه از پوشه های پیش فرض كاربر جاری بر روی حافظه 
فلش، پشتیبان تهیه كنید.

ـ ابتدا پوشه ای به نام Backup95 در درایو :D ایجاد كرده و با استفاده از File History فقط از 
پوشه Backup95 پشتیبان تهیه كنید.

ـ درایوی را كه برای تهیه پشتیبان انتخاب كرده بودید تغییر دهید.

چگونه می توان از محل ذخیره سازي تحت شبکه به عنوان درایو پشتیبان استفاده كرد؟پژوهش

1ـ این ابزار در ویندوز 7 مورد استفاده می گیرد. در ویندوز 8 به عنوان ابزار نامناسب معرفی و در ویندوز 8.1 حذف شد ولی مجدداً در ویندوز 10 قرار 
داده شده است. 

Windows Backup كارگاه 2    پشتیبان گیری با استفاده از

Backup and Restore )Windows7( شکل 2ـ3ـ پنجره اصلی
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3 صبر كنید تا لیست درایوها برای تعیین محل ذخیره پرونده پشتیبان نمایش داده شود و درایو 
مقصد را انتخاب كنید.

شکل 2ـ4ـ انتخاب محل ذخیره سازی نسخه پشتیبان

بعد از تعیین درایو روی دکمه Next کلیک کنید. چنانچه فضای خالی درایو انتخابی مناسب پشتیبان گیری 
نباشد پیام زیر مبنی بر کافی نبودن فضای مورد نیاز ظاهر می شود.

ـ  5  ـ هشدار بر عدم وجود فضای كافی برای ذخیره نسخه پشتیبان شکل 2

4 روش پشتیبان گیری را انتخاب كنید. 
حـالت پیش فـرض و تـوصیه شده انتخـاب 
که  است   Let Windows choose گزینه 
و   Library در  شده  ذخیره  پرونده های  از 
پوشه های پیش فرض ویندوز پشتیبان تهیه 
مـی کنـد و همچنین ایمیـج سیستم را نیـز 

ایجاد می کند.
با انتخاب گزینه Let me choose می توان 
پرونده ها و پوشه ها را به دلخواه انتخاب کرد.

شکل  2ـ6 ـ تعیین نوع پشتیبان گیری
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ـ 8 ـ نمایش Detail برای متوقف کردن پشتیبان گیری شکل 2

5 زمان پشتیبان گیری را تعیین كنید. به طور پیش فرض برنامه پشتیبان گیری هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 
7 صبح انجام می شود که با کلیک بر روی Change schedule می توانید زمان دلخواه دیگری را انتخاب کنید.

برای متوقف كردن عملیات پشتیبان گیری ابتدا روی دكمه View details كلیک كرده و در كادر یادداشت
ظاهر شده روی دكمه كلیک كنید.

شکل 2 ـ7ـ ذخیره تنظیمات پشتیبان گیری

6 با كلیک روی Save settings and run backup عملیات پشتیبان گیری شروع می شود.
طوالنی ترین بخش پشتیبان گیری همین مرحله است.

بعد از اتمام مراحل پشتیبان گیری یک پوشه حاوی همه اطالعات پشتیبان گیری ذخیره می شود. 
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یادداشت

پسوند فایل پشتیبان چیست؟كنجكاوي

ابزار Windows Backup به شما این اجازه را می دهد كه پشتیبان تهیه شده در ویندوز 7 را در 
ویندوز 10 برای بازیابی اطالعات استفاده كنید. 

درمورد سه نرم افزار پشتیبان گیری Norton Ghost ،Acronis True Image و SyncBackPro پژوهش
تحقیق كرده و در كالس ارائه دهید.

ارزشيابی مرحله 1

 شرایط عملکردمراحل كار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
دهی(

نمره

شایستگی های 
غیرفنی

مسئولیت پذیری ـ تصمیم گیری ـ مدیریت منابع - 
زبان فنی

توجه به همه مواردقابل قبول

2

ایمنی و 
بهداشت

دانش ارگونومیک )خود فرد( ـ کنترل حفاظتي 
الکتریکي و الکترونیکي )ابزار و تجهیزات( - دقت در 

نگهداری از نسخه پشتیبان

توجهات 
غیر قابل زیست محیطی

توجه به ایمنی و بهداشتقبول

1

رعایت اخالق حرفه ای و امانت داری در استفاده از نگرش
نرم افزارها

پشتیبان گیری 
اطالعات از 

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
تجهیزات: رایانه ای که ویندوز 10 روی آن نصب باشد 

- حافظه جانبی
زمان:15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

استفاده  با  پشتیبان  نسخه  ایجاد 
انجام  بدون   File History از 
تنظیماتـ  ایجاد نسخه پشتیبان با 
استفاده از Windows backup ـ 

پشتیبان گیری تنظیمات 

3

قابل قبول
استفاده  با  پشتیبان  نسخه  ایجاد 
انجام  بدون   File History از 
تنظیمات ـ ایجاد نسخه پشتیبان 
  Windows backup با استفاده از

2

غیر قابل 
قبول

ایجاد نسخـه پشتیبان بـا استفاده 
از File History بــدون انـجــام

 تنظیمات

1
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یادداشت

فيلم

ما از بخش های مختلف ویندوز به روش های متنوعي نسخه پشتیبان تهیه کردیم. اکنون می خواهیم از نسخه 
اطالعات  بازیابی  به  کنیم.  بازیابی  را  پشتیبان  نسخه  اطالعات  می خواهیم  واقع  در  کنیم.  استفاده  پشتیبان 
Recovery یا Restore می گویند. در بازیابی اطالعات مي توانیم از همان روش متناسب با روش تهیه نسخه 

کنیم. استفاده  پشتیبان 

كارگاه 3    بازیابی اطالعات

 شرایط عملکردمراحل كار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
دهی(

نمره

بازیابی نسخه 
پشتیبان

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
آن  روی  ویندوز10  که  رایانه ای  تجهیزات: 

باشد  اینترنت  به  اتصال  دارای  و  نصب 
زمان: 15 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

اتصال حافظه حاوی پرونده پشتیبان به 
رایانهـ  انتخاب مسیر اجرای برنامه بازیابی 
پرونده های  بازیابی  ـ  پشتیبان  پرونده 
انتخابی در مسیر اصلی ـ تصمیم گیری 
در مورد جایگزینی پرونده بازیابی شده 
با پرونده یا پوشه هم نام در محل اصلی ـ 
و  پشتیبان  پرونده  انتخاب  تنظیمات 

بازیابی شده که باید نگهداری شوند

3

قابل قبول
اتصال حافظه حاوی پرونده پشتیبان 
به رایانه ـ انتخاب مسیر اجرای برنامه 
بازیابی  ـ  پشتیبان  پرونده  بازیابی 
اصلی مسیر  در  انتخابی  پرونده های 

2

غیر قابل 
قبول

اتصال حافظه حاوی پرونده پشتیبان 
اجرای  مسیر  انتخاب  ـ  رایانه  به 

پشتیبان پرونده  بازیابی  برنامه 

1

ابتدا باید حافظه خارجی را كه در موقع تهیه پشتیبان به رایانه متصل كرده بودید مجدداً به رایانه 
متصل كنید.

فیلم شماره 10206 : بازیابی از نسخه پشتیبان 

با استفاده از نسخه پشتیبانی كه قباًل ایجاد كرده اید پوشه های پیش فرض كاربر جاری را بازیابی 
كنید.

فعاليت 
كارگاهي

ارزشيابی مرحله 2

فیلم را مشاهده کرده و فعالیت را انجام دهید.
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كارگاه 4    به روزرسانی سیستم عامل

كنجكاوي

به روز رسانی اطالعات

شرکت های تولید نرم افزار برای برطرف کردن عیب های موجود در نرم افزارها و یا ارتقای عملکرد آنها دائماً در 
حال به روزرسانی نرم افزار خود هستند بنابراین به روزرسانی نرم افزارها از اهمیت زیادي برخوردار است.

به نظر شما به روزرسانی )Update( چه تأثیری در كار با آن نرم افزار دارد؟

سیستم عامل وظیفه مدیریت منابع سیستم را بر عهده دارد و از مهم ترین نرم افزارهای سیستم رایانه ای است. 
به اینترنت  اتصال  ویندوز 10 درصورت  در  به روزرسانی  دارد.  اهمیت  بسیار  عامل  به روزرسانی سیستم  بنابراین 
به صورت خودکار انجام می شود. برای تنظیمات به روزرسانی و اجرای آن به طور دستی باید پس از انتخاب گزینه 

Update & Security در پنجره Settings بر روی گزینه Windows Update کلیک کنید.

فیلم را مشاهده کرده و فعالیت های زیر را انجام دهید.

Windows Update شکل 2ـ9ـ پنجره

فیلم شماره 10207 : به روزرسانی ویندوز 10فيلم

احتماالً تاکنون براي شما اتفاق افتاده است که یکي از وسایلي که به اینترنت وصل مي شود درست کار نکند و 
تعمیرکار به شما گفته باشد باید به روزرساني شود. براي گوشي همراه یا بازي هاي آن و موارد مشابه این موضوع 

را تجربه کرده ایم. همه شما تجربه استفاده از نرم افزارهای مختلف را دارید.
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به روزرسانی نرم افزارهای کاربردی
در بعضی از نرم افزارهای نصب شده مانند نرم افزار ضد ویروس، در صورت اتصال به اینترنت عمل به روزرسانی 
به صورت خودکار انجام می شود. در برخی از نرم افزارها مانند درایورهای سخت افزاری برای به روزرسانی باید به 
صورت دستی اقدام کرد. برای نرم افزارهایی که به صورت خودکار به روز رسانی می شوند هم با انجام تنظیماتی 
می توان به روزرسانی را به صورت دستی انجام داد که در آن صورت باید به روزرسانی های جدید را از سایت مربوطه 
دانلود کنید. بعضی از شرکت های نرم افزاری مانند شرکت Adobe برای به روزرسانی محصوالت نصب شده خود، 
نرم افزاري مستقل بر روی رایانه شما دارند که با استفاده از آن می توانید نسبت به روز رسانی نرم افزارهای آن 
شرکت اقدام کنید. در ویندوز 10 هم ابزاری به View Installed Updates وجود دارد که برای به روزرسانی 

نرم افزارهای نصب شده شرکت مایکروسافت مورد استفاده قرار می گیرد. 

Installed Updates شکل 2ـ10ـ پنجره

نرم افزارهایی وجود دارند كه به صورت خودكار برای برنامه های نصب شده جست وجو انجام داده و 
در صورت وجود نسخه جدید از برنامه، نسبت به به روزرسانی آنها اقدام می كند.

یادداشت

پژوهش
نام دو برنامه ای كه شناسایی و به روزرسانی نرم افزارهای نصب شده را انجام می دهند بنویسید.

پژوهش
با به روزرسانی چه تغییراتی ممکن است در سیستم عامل به وجود آید؟

فعاليت 
ـ تاریخ اولین باری كه ویندوز به روزرسانی شده است مشخص كنید.كارگاهي

ـ ساعت به روزرسانی را از 1 تا 7 صبح قرار دهید.
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یادداشت

 شرایط عملکردمراحل كار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
دهی(

نمره

به روز رسانی 
نرم افزارها

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
آن  روی  ویندوز10  که  رایانه ای  تجهیزات: 

باشد اینترنت  به  اتصال  دارای  و  نصب 
زمان: 10دقیقه

باالتر از 
انتظار

انجام  با  عامل  سیستم  به روزرسانی 
رایانه،  بودن  فعال  ساعت  تنظیمات 
ساعت راه اندازی رایانه، نیاز به راه اندازی 
دریافت  رسانی،  بروز  از  پس  مجدد 
محلی شبکه  رایانه های  از  به روزرسانی 

3

قابل 
قبول

انجام  با  عامل  سیستم  به روزرسانی 
رایانه بودن  فعال  ساعت  تنظیمات 

و ساعت راه اندازی رایانه 

2

غیرقابل 
قبول

تنظیمات  با  عامل  سیستم  به روزرسانی 
پیش فرض

1

اگر نرم افزارهایی كه بر روی رایانه شما نصب شده، نسخه اصلی نباشد ممکن است در صورت 
آن  از  نمی توانید  مواقع دیگر  از  بسیاری  در  به طوری كه  مواجه شوید  با مشکالتی  به روزرسانی 

كنید. استفاده  نرم افزار 

ارزشيابی مرحله 3

فشرده سازی
تاکنون برای شما پیش آمده است که بخواهید برنامه، پوشه یا پرونده ای را روی حافظه فلش کپی کنید ولی 
فضای خالی روی حافظه فلش گنجایش آن برنامه را نداشته باشد. مثاًل فضای خالی حافظه فلش 8 مگابایت و 

فضای مورد نیاز برای برنامه 10 مگا بایت است.
راه حل شما چیست؟

و یا اینکه می خواهید پوشه ای را که حاوی چند پوشه و پرونده دیگر هست، برای دوست خود با رایانامه ارسال 
کنید. راه حل شما چیست؟

ساده ترین راه برای حل مشکالت بیان شده استفاده از برنامه های فشرده ساز است. ویندوز 10 دو برنامه فشرده ساز 
داخلی دارد. برنامه های فشرده ساز باعث کاهش حجم اطالعات با حفظ محتوای آن می شوند.
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كارگاه 5   فشرده سازی به وسیله سیستم عامل
1 برای فشرده سازی یک پوشه بدون ایجاد پرونده جدید، بر روی آن راست كلیک كرده و با انتخاب 

گزینه Properties ویژگی های آن همانند شکل زیر نمایش داده می شود.

شکل 2ـ11ـ كادر ویژگی های یک 
پوشه معمولی

بخش  پوشه،  ویژگی های  كادر  در   2
 Advanced بر روی دكمه Attributes

ـ  11(. كلیک كنید )شکل 2
2ـ12  شکل  مانند  را  تنظیمات   3
بزنید. را   OK دكمه  و  داده  انجام 

شکل 2ـ12ـ كادر ویژگی های پیشرفته پوشه
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4 برای تأیید اعمال تغییرات Apply را انتخاب كنید. 

كنجكاوي

كنجكاوي

اندازه پوشه تغییری  با نمایش مجدد کادر ویژگی های پوشه می بینید که  5 اندازه پوشه را بررسی كنید. 
انداره پوشه روی دیسک کاهش پیدا کرده است. نکرده ولی 

توجه داشته باشید پرونده جدیدی ایجاد نشد فقط پوشه در همان محل قبلی با همان ساختار قبلی، فشرده شده 
است و نام پوشه به رنگ آبی نمایش داده می شود.

 تفاوت دو گزینه نشان داده شده در شکل چیست؟

شکل 2ـ13ـ تأیید اعمال تغییرات روی ویژگی ها

آیا پرونده های موجود داخل پوشۀ فشرده هم به رنگ آبی نمایش داده می شوند؟

ـ  14ـ تمایز پوشه فشرده شکل 2

در حالت نمایشی Large Icons عالوه بر اینکه نام پوشه فشرده شده به رنگ آبی نمایش داده یادداشت
می شود دو فلش آبی رنگ كه به صورت مورب مقابل هم قرار داده شده اند نیز در گوشه باالیي 

نماد پوشه ظاهر می شود.
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2 پوشه را از حالت فشرده خارج كنید.
بـرای اینکه پوشه و پـرونده هـا از حالت فشرده خارج شوند بایـد دوبـاره در کادر Advanced Attributes گـزینه 

Compress contents to save disk space را غیر فعال کرد.

Large Icons شکل 2ـ15ـ تفاوت پوشه فشرده در حالت نماشی

فعاليت 
كارگاهي

پوشه ای به نـام خودتان بـه صورت التین ایجاد كـرده سپس تمام پرونـده های متنی موجود در 
درایو: C  را در آن كپی كنید. سپس به روش گفته شده فشرده كنید و اندازه پوشه را قبل و بعد از 

فشرده سازی با هم مقایسه كنید.

اگر در رایانه ای پرونده های فشرده رنگی نمایش داده نشده اند چگونه می توان كاری كرد كه آنها پژوهش
رنگی نمایش داده شوند.

كنجكاوي

كنجكاوي

پوشه ای كه قباًل به نام فارسی ایجاد كرده اید را با استفاده از كادر ویژگی ها فشرده كنید. نتیجۀ 
كار را بنویسید.

یک پوشه خالی به نام التین ایجاد كرده سعی كنید آن را با استفاده از كادر ویژگی ها فشرده 
كنید. نتیجۀ كار را بنویسید.

كارگاه 6    فشرده سازی پوشه ها و پرونده ها 

Send to شکل 2ـ16ـ  گزینه های

ارسال  رایانامه  وسیله  به  را  پوشه ای  بخواهیم  اگر 
کنیم، باید پوشه مورد نظر را به صورت یک پرونده 
دیگری  روش  با  ادامه  در  کرد.  فشرده  مستقل 
می خواهیم پـوشه ای را بـه صورت پـرونده مستقل 

کنیم. فشرده 
كرده  كلیک  راست  نظر  مورد  پوشه  روی   1
كرده  كلیک   Send to گزینه  روی  بر  سپس 
و گزینه Compress (zipped) Folder را 

كنید. انتخاب 
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كنجكاوي

كنجكاوي

یک پرونده جـدید بـا نـام پوشه قبلی در همـان محل 
ایجاد مـی شود. پرونده جدید دارای عالمت زیپ است.
2 نام دلخواه خود را وارد كنید یا اینکه همان نام 

قبلی را با فشردن كلید Enter قبول كنید.

3 اندازه پرونده جدید كه در واقع داراي محتویات پوشه اصلي به صورت یک پرونده فشرده شده با عالمت 
زیپ است را با پوشه اصلي مقایسه كنید.

پوشه ای به نام فارسی مثاًل ایران ایجاد كرده سپس داخل آن چند پرونده كپی كنید سعی كنید 
آن را به صورت پرونده مستقل فشرده كنید. نتیجۀ انجام كار را بنویسید.

یک پوشه خالی به نام التین ایجاد كرده سعی كنید آن را به صورت پرونده مستقل فشرده كنید. 
نتیجۀ انجام كار را بنویسید.

شکل 2ـ17ـ كادر ویژگی های پوشه فشرده
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در مراحل بعد می خواهیم خارج کردن پرونده از حالت فشرده )Extract( را انجام دهیم. 
4 روی پرونده فشرده راست كلیک كرده سپس گزینه Extract All را انتخاب كنید.

5 كادر زیر برای تعیین محل خارج كردن پرونده از حالت فشرده ظاهر می شود.

ـ  18ـ كادر تعیین مسیر از حالت فشرده خارج كردن پرونده فشرده شکل 2

به طور پیش فرض مکان پرونده فشرده، نمایش داده می شود ولی با استفاده از دکمه Browse می توان آن را 
تغییر داد.

حالت یادداشت از  شدن  خارج  از  بعد  باشد  فعال   Show extracted files when complete گزینه  اگر   
می شود. داده  نمایش  نظر  مورد  پرونده  یا  و  پوشه  فشرده، 

شکل 2ـ19ـ فرایند خارج شدن از حالت فشردۀ پروندۀ فشرده

با کلیک بر روی دکمه Extract عملیات مورد نظر شروع می شود.

با کلیک بر روی More details می توان درصد و مدت زمان باقی مانده و همچنین سرعت عمل خارج کردن از 
حالت فشرده را مشاهده کرد.
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پس از نصب نرم افزار WinRAR نماد پرونده های فشرده به صورت زیر نمایش داده می شود.

فعاليت 
كارگاهي

فعاليت 
كارگاهي

از حالت فشرده  ویندوز  میزكار  آورده اید در  پرونده فشرده در  به صورت  قباًل  را كه  پوشه ای 
كنید. خارج 

پوشه ای را كه در فعالیت كارگاهی قبل ایجاد كرده اید به صورت پرونده مستقل فشرده كنید. 
سپس آن را با استفاده از كادر ویژگی ها فشرده كنید نتیجۀ حاصله را با هم مقایسه كرده و 5 

بنویسید. را  از تفاوت ها و شباهت های دو روش فشرده سازی  مورد 
1ـ
2ـ

3ـ  
4ـ
5  ـ

چرا در بعضی از رایانه ها عالمت پرونده فشرده به صورت شکل زیر است؟كنجكاوي

WinRAR كارگاه 7    فشرده سازی پوشه ها و پرونده ها با استفاده از

برای فشرده سازی پرونده و پوشه در محل جاری، کافی است روی پوشه 
را   Add to name.rar پرونده مورد نظر راست کلیک کرده گزینه  یا 

انتخاب کنید )name : نام پرونده یا پوشه انتخاب شده است(

برای خارج کردن پرونده از حالت فشرده 4 روش وجود دارد که با راست 
کلیک روی پرونده فشرده قابل دسترس هستند.

ساده ترین روش برای خارج كردن پرونده از حالت فشرده استفاده از گزینه Extract Here است.یادداشت

فیلم را مشاهده کرده و کنجکاوی را انجام دهید.

فیلم شماره 10208: فشرده سازی با WinRARفيلم
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فيلم

 شرایط عملکردمراحل كار
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

فشرده سازی

مکان: کارگاه استاندارد رایانه 
نرم افزار  و  ویندوز  10  که  رایانه ای  تجهیزات: 

باشد. نصب  آن  روی   WinRAR
زمان: 10 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

آن  کردن  خارج  و  پوشه  فشرده سازی 
از حالت فشرده ـ ایجاد پرونده فشرده 
از  پرونده  کردن  خارج  و  اطالعات  از 
عامل  سیستم  کمک  به  فشرده  حالت 

مستقل نرم افزار  و 

3

قابل 
قبول

فشرده سازی پوشه و خارج کردن آن از 
حالت فشرده ـ ایجاد پرونده فشرده از 
اطالعات و خارج کردن پرونده از حالت 

فشرده به کمک سیستم عامل 

2

غیر قابل 
قبول

فشرده سازی پوشه و خارج کردن آن از 
حالت فشرده

1

بلی  ارزشیابي كار )شایستگی انجام كار(
  خیر

معیار شایستگی انجام كار :
کسب حداقل نمره 2 از مراحل پشتیبان گیری از اطالعات، بازیابی نسخه پشتیبان و فشرده سازی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

روش های خارج كردن پرونده از حالت فشرده را بررسی كرده و مزایا و معایب هر كدام را بنویسید.كنجكاوي

WinRAR فیلم شماره 10209 تنظیمات
فیلم را مشاهده کرده و فعالیت های زیر را انجام دهید.

فعاليت 
كارگاهي

- پرونده مورد نظر را با امکان گذرواژه فشرده كنید. 
- كاری كنید كه پرونده فشرده برای باز شدن به نرم افزار WinRAR نیازی نداشته باشد.

- پرونده فشرده را به سه بخش تقسیم كنید. 

عالوه بر برنامه فشرده ساز داخلی ویندوز10 نرم افزارهای مختلفی وجود دارد. نام یک نرم افزار پژوهش
پركاربرد فشرده سازی غیر از WinRAR را نوشته و دو ویژگی منحصر به فرد آن نرم افزار را 

بنویسید.

ارزشيابی مرحله 4
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شرح كار:
1ـ پشتیبان گیری از اطالعات                                               2- بازیابی نسخه پشتیبان 

3- به روز رسانی نرم افزارها                                                 4- فشرده سازی

استاندارد عملکرد: 
را  نرم افزارها  کرده،  تهیه  پشتیبان  نسخه  اجرایی،  دستورالعمل های  اساس  بر  و  سیستم  نگهداری  نرم افزارهای  از  استفاده  با 

کند. فشرده  را  اطالعات  و  کرده  به روز رسانی 

شاخص ها:
شماره 

شاخص های مرحله كارمرحله كار

انتخاب روش پشتیبان گیری ـ تعیین زمان پشتیبان گیری ـ تعیین منابع پشتیبان گیری ـ 1
 Windows انتخاب درایو مقصد پشتیبان گیری ـ انتخاب روش پشتیبان گیری در برنامه

Backup

اتصال حافظه حاوی پرونده پشتیبان به رایانه ـ انتخاب مسیر اجرای برنامه بازیابی پرونده 2
پشتیبان ـ انتخاب اطالعات برای بازیابی ـ بازیابی پرونده در مسیر اصلی ـ تصمیم گیری 
در مورد جایگزینی پرونده بازیابی شده با پرونده یا پوشه هم نام در محل اصلی ـ تنظیمات 

انتخاب پرونده پشتیبان و بازیابی شده که باید نگهداری شوند.  

تعیین ساعت فعال بودن رایانهـ تنظیم ساعت راه اندازی دوباره رایانه ـ انتخاب دریافت یا  3
عدم دریافت رمز برای راه اندازی مجدد رایانه پس از به روزرسانی نرم افزار ـ انتخاب منبع 

به روزرسانی ها دریافت 

فشرده کردن پوشه ـ خارج کردن پوشه از حالت فشرده ـ ایجاد پرونده فشرده از اطالعات با 4
سیستم عامل ـ خارج کردن پرونده از حالت فشرده با سیستم عامل ـ تشخیص نماد پرونده 
و پوشه فشرده ـ ایجاد پرونده فشرده از اطالعات با نرم افزار مستقل ـ خارج کردن پرونده از 
حالت فشرده با نرم افزار مستقل ـ انتخاب مقصد اطالعاتی که  از حالت فشرده خارج شدند 
ـ تعیین گذرواژه برای پرونده فشردهـ  تبدیل پرونده فشرده به پرونده اجراییـ  تعیین روش 

فشرده سازی ـ چند تکه کردن پرونده فشردهـ ایجاد دیسک نجات

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات: رایانه ای که ویندوز 10 و نرم افزار  WinRAR روی آن نصب و دارای اتصال به اینترنت باشدـ  حافظه جانبیـ  پرونده پشتیبان اطالعات 
زمان: 60 دقیقه )پشتیبان گیری از اطالعات 15 دقیقهـ  بازیابی نسخه پشتیبان 15 دقیقهـ  به روزرسانی نرم افزارها 10دقیقهـ  فشرده سازی 15 دقیقه(

جدول ارزشيابی پایانی
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معیار شایستگی: 

حداقل نمره مرحله كارردیف
قبولی از 3 

نمره هنرجو

2پشتیبان گیری از اطالعات 1

2بازیابی نسخه پشتیبان2

به روز رسانی نرم افزارها 3

2فشرده سازی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ـ تصمیم گیری ـ جمع آوری اطالعات - زبان فنی 

دانش ارگونومیک )خود فرد(ـ  کنترل حفاظتي الکتریکي و الکترونیکي )ابزار و تجهیزات(
دقت در نگهداری از نسخه پشتیبان ـ رعایت اخالق حرفه ای و امانت داری در استفاده 

از نرم افزارها

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.


