
پودمان  پنجم

نصبونگهداریسیستمعامل

وجودسیستمعاملبهعنوانواسطبینبرنامههایکاربردیوسختافزاربرایاستفادهازرایانهامریحیاتی
است.گاهیاوقاتکاربرانبهنصبدوسیستمعاملیابیشترنیازدارندکهاینکارممکناستمنجربه
خرابیوازدسترفتناطالعاتشود.درصورتخرابیسیستم،خسارتناشیازفقدانیاخرابیاطالعات
بازسازیمیشودوگاهی موجوددرسیستمهایرایانهای،سببتحمیلهزینهوصرفزمانزیادبرای
جبرانناپذیربهنظرمیرسد.همچنیناستفادهبهینهوحداکثریازمنابعنرمافزاریوتجهیزاتسختافزاری
نیازبهمدیریتکاربریمنسجمدارد.دراینپودمان،استخراجاطالعاتحجیم،پشتیبانگیری،بازیابی
اطالعاتسیستمعامل،نصبهمزمانچندینسیستمعاملروییکرایانهومدیریتمنابعسیستمرافرا

خواهیدگرفت.
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واحد یادگیری 9  

شایستگی نصب و راه اندازی سیستم عامل و تجهیزات جانبی

چگونهمیتوانبااستفادهازحافظهفلشسیستمعاملنصبکرد؟

چگونهمیتوانچندسیستمعاملراروییکرایانهنصبکرد؟

چگونهمیتوانازنصبصحیحراهاندازسختافزارهااطمینانحاصلکرد؟

انتخابیکچاپگرمناسبچهمزایایشخصیوزیستمحیطیدارد؟

چگونهمیتوانبرایرایانهتنظیماتمیکروفنراانجامداد؟

چگونهمیتوانوبکمرانصبوراهاندازیکرد؟

 استاندارد  عملکرد
بااستفادهازدانشوعملکردنرمافزارهایایجادایمیجوماشینمجازی،رسانهراهاندازساخته،سیستمعاملو

تجهیزاتجانبیرانصبکردهوتنظیماتوعملیاتپسازآنراانجامدهد.

هدفازاینواحدشایستگی،نصبچندسیستمعاملمختلفرویرایانه،انتخابتجهیزاتجانبی،نصبراهاندازهای
تجهیزاتجانبیدرسیستمعاملاست.

آیا تا به حال پی برده اید
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رسانه های راه انداز
درکتابدانشفنیپایهآموختیمکهبهمحضروشنشدنرایانهبرنامههایراهاندازاجرامیشوندتارایانهرابرای
اجرایعملیاتآمادهکنند.آخرینمرحلهراهاندازیرایانهبارگذاریسیستمعاملاست.رایانهمحلسیستمعامل
درحافظهرابراساساولویتتجهیزاتبرایبارگذاریسیستمعاملجستجومیکند.کاربرمیتواندایناولویترا
تغییردهدتابهرایانهاعالمکندچهمحلهاییرابراییافتنسیستمعاملبهترتیبجستجوکند.سیستمعامل
مهمتریننرمافزارسیستمیاستکهمدیریتوکنترلسختافزارواجرایسایربرنامههارابرعهدهدارد.بههریک

ازتجهیزاتیکهفرایندبارگذاریسیستمعاملازآنجارخمیدهدرسانهراهانداز)bootable(میگویند.
براینصبسیستمعاملویندوزیاهرسیستمعاملدیگریبهیکرسانهراهاندازنیازاست.رسانهراهاندازسیستمعامل

میتواندDVD،حافظهفلشویاحتیدیسکسختخارجیباشد.
ایجاد رسانه های راه انداز

برایایجادرسانهراهاندازسیستمعاملبهپروندهISOنصبآنسیستمعاملنیازاست.اینپروندهرامیتواناز
طریقسایتسازندهسیستمعاملبهصورتقانونیبارگیریکرده،رویDVDضبطکردولیمعموالDVDًراهانداز
سیستمعاملدربازاردردسترساست.برایرایانههایرومیزییارایانههایهمراه)Laptop(کهدیسکخوان
خارجی DVD دیسکگردان از میتوان نمیکند کار بهدرستی آنها DVD دیسکگردان یا و ندارند DVD

)ExternalDVDDrive(یاازحافظهفلشیاستفادهکردکهبهرسانهراهاندازتبدیلشدهاست.

آنها اجرایخودکار)AutoRun(سطح با نوری لوحهای بهخصوص نوری، لوحهای از زیاد استفاده براثر معموالً
خشدارشده،دربرخیمواردغیرقابلاستفادهمیشوند.برایجلوگیریازایناتفاقچطورمیتوانمحتوایلوح
نوریرادردیسکسختذخیرهکردوازآنبدونضبطمجددرویلوحنوریاستفادهکرد؟راهحلشماچیست؟
راهحلاینگونهمشکالتایجادایمیجدیسکازمحتوایلوحنوریواجرایآندردرایومجازیاست.برایاینکه
رایانه،ایمیجتهیهشدهرابهعنوانیکدرایوشناساییکندازدرایومجازیاستفادهمیشود.ایندرایومجازیبرای

شبیهسازیلوحنوری)CDیاDVD(استکهازآنایمیجتهیهشدهاست.

بنابراینبرایاستفادهازیکDVDبااجرایخودکاربدوننیازبهدیسکگردانDVD،ابتدابایدازآنایمیجتهیه
کرد،سپسبرایاستفادهازپروندهایمیجیکدرایومجازیایجادکرد.

کارگاه 1    ایجاد ایمیج از لوح نوری    

ایمیجدیسک)DiskImage(یکپروندهرایانهایاستکهساختاردادهمشابهدستگاهذخیرهسازیواقعیرا
نگهمیدارد.

یادداشت

نرمافزارهایزیادیوجوددارندکههممیتوانندازرویلوحنوریایمیجتهیهکنندوهمبرایاستفادهازآنایمیج
درایومجازیایجادکنند.یکیازنرمافزارهاییکهامکاناتکاملیدراینخصوصداردنرمافزارPowerISOاست.

     نرم افزار موردنظر برای ایجاد ایمیج و درایو مجازی را انتخاب کنید.

     نرم افزار ایمیج گیری و ساخت درایو مجازی را نصب کنید.

1

2

نامدونرمافزاردیگررابنویسیدکهبرایایمیجگرفتنوایجاددرایومجازیاستفادهمیشوند. پژوهش
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پروندههایایمیجباقالبهایimg،nrg،bin،cueبااستفادهازچهنرمافزارهاییتهیهمیشوند؟ پژوهش

نرم افزار PowerISO را اجرا کنید.
)نسخهمورداستفادهدراینکتابنسخه6.5است(

تنظیمات الزم را برای ایجاد ایمیج از لوح نوری روی دیسک  سخت انجام دهید.

3

4

Copyلوحنوریکهمیخواهیمازآنایمیجتهیهکنیمراداخلدیسکگردانقراردهیدودرنوارابزاررویگزینه
کلیککرده،گزینه...MakeCD/DVD/Blu-rayDiskImagefilesراانتخابکنید)شکل1(.

MakeCD,DVD,orBlu-rayDiskImageFileدرکادر
دیسکگردانیکهDVDدرآنقرارداردیعنیدیسکگردان

منبعراازبخشSourcedriveانتخابکنید.
دربخشDestinationfileگزینهisofile.رابهعنوان
نوعپروندهمقصدانتخابکنید.برایذخیرهایمیجاز
،img،nrgرویلوحنوریازقالبهایمختلفیمانند

bin،cue،isoو.....استفادهمیشود.
برایتعیینمحلذخیرهرویعالمتBrowse)کادر
آبیرنگ(کلیککرده،نامومحلذخیرهپروندهایمیج
انتهارویدکمهOKکلیککنید راتعیینکنید.در

)شکل2(.

شکل1-مسیراجرایایجادایمیج

شکل2-تعیینقالبایمیج

ازرویDVDنصبویندوز10یکایمیجباقالبisoبانامWin10دردرایوDایجادکنید.فعالیت کارگاهی
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برای استفاده از پرونده ایمیج به جای DVD، برای پرونده ایمیج درایو مجازی ایجاد کنید.

از درایو مجازی استفاده کنید.

     درایو مجازی را حذف کنید.

5

6

7

رویپروندهایمیجراستکلیککرده،
گزینه PowerISO منوی از ابتدا
MountImagetoDriveراانتخاب

کنید.

اگراینگزینهموجودنیست،ازمسیریکهدرشکل4نمایشدادهشدهاقدامکرده،بهتعدادموردنیازدرایومجازی
ایجادکنید.

ThisPCرابازکنید.برایدرایومجازیمشابهدیسکگردانلوحنورینمادیقراردادهشدهاست)شکل5(.برای
،isoاستفادهازایندرایومانندلوحنوریرویآندابلکلیککنید.درویندوز10بادابلکلیکرویپروندههای

محتوایآنهابدوننیازبههیچابزارواسطیدردرایومجازیقابلدسترسیاست.

PowerISOدرصورتیکهبخواهیددرایومجازیراحذفکنید،رویدرایومجازیراستکلیککرده،اززیرمنوی
گزینه]:UnmountDrive[Gراانتخابکنید.ممکناستبهجایحرفGحرفدیگریمتناسببادرایوهای

سیستمشمانمایشدادهشود.اینعملهمانندخارجکردنلوحنوریازدیسکگرداناست.

شکل3-قراردادنایمیجisoدردرایومجازی

شکل4-مسیرایجاددرایومجازی

isoپسازایجاددرایوایمیجThisPC-5شکل

ویرایشپروندههایisoیکیدیگرازامکاناتنرمافزارPowerISOاست.

استفادهازپروندههایisoودرایومجازیچهمزیتیدریکرایانههمراه)Laptop(محسوبمیشود؟

یادداشت

پژوهش
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آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت

قبلازشروعکاربایدبهنکاتزیرتوجهکنید.
الف(پروندهایمیجویندوز10راازقبلتهیهکنید.

ب(ظرفیتحافظهفلشازاندازهپروندهisoبیشترباشد.
ج(اطالعاتموردنیازرویحافظهفلشرادرپوشهخاصیذخیرهکنید.

گزینه کرده، راستکلیک نرمافزار نماد روی
Runasadministratorراانتخابکنیددرغیر

اینصورتباکادرپیامروبهرومواجهمیشوید.

به مربوط iso پرونده تعیین از کنید.پس انتخاب را CreateBootableUSBDrive گزینه Tools منوی از
ویندوز10دربخشSourceImageFileوانتخابحافظهفلشدربخشUSBDriveرویدکمهStartکلیک

کنید)شکل7(.
چنانچهحافظهفلششاملدادهباشد،هشدارشکل8مبنیبر

حذفاطالعاتنمایشدادهمیشود.

کارگاه 2   تبدیل حافظه فلش به رسانه راه انداز

     نرم افزار PowerISO را به عنوان کاربر مدیر اجرا کنید.

     تبدیل حافظه فلش به رسانه راه انداز را انتخاب کنید.

1

2

شکل6-هشداراجراکردننرمافزاربهعنوانکاربرمدیر

شکل7-کادرایجادحافظهفلشبهعنوانرسانهراهانداز
شکل8-هشدارمبنیبرحذفاطالعاتحافظهفلش

پیامشکل6راترجمهکنید. کنجکاوی



نصب و راه اندازى سيستم عامل و تجهيزات جانبى

209

آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت

ماشین مجازی
شایدتاکنونبرایشمااتفاقافتادهاستکهبخواهیدنصبیکسیستمعاملخاصوکارباآنراتجربهکنیدولی

ترسازبینرفتناطالعاتمانعازانجاماینکارشدهباشد.راهحلچیست؟
باامکانایجادماشینمجازیشمامیتوانیدبهراحتیهرنوعسیستمعاملیرادرسیستمعاملمیزباننصبکرده،
ازآناستفادهکنید،بدونآنکهمشکلیبرایسیستمعاملاصلیویااطالعاتدیسکسختبهوجودبیاید.ماشین
مجازییکرایانهمستقلباتمامسختافزارهایاستانداردرادرقالبیکبرنامهکاربردیدراختیارشماقرار
میدهدودرابتدامانندیکرایانهبدونسیستمعاملمیتوانیدرویآنسیستمعاملموردنظرخودرانصبکنید.
نرمافزارهایمختلفیبرایایجادماشینمجازیبهبازارعرضهشدهاندکههرکدامویژگیهایخاصخودرادارند.
درویندوز8وویندوز10بهجزنسخهhome،نرمافزارHyper-vManagerبرایایجادومدیریتماشینمجازی

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

 شرایط عملکردشایستگی ها
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

شایستگی های غیرفنی

شناساییفناوریهای انتخابفناوریهایمناسبـ
مناسبوفهمنیازمندیهایکارـبهدستآوردن
گردآوری و جمعآوری کارـ به مربوط اطالعات

قابلقبولاطالعاتـزبانفنی

حفاظتازتجهیزاتکارگاه-
بازگرداندنتنظیماتبهحالتاولیه
پسازانجامعملیاتتعیینشده-
بررسیامکاننصبنرمافزارمدیریت
ماشینمجازی-انتخابتجهیزات

جانبیمناسببرایکار

2

ایمنی و بهداشت
رعایتارگونومي-کنترلحفاظتيالکتریکيو

الکترونیکيتجهیزات

استفادهازحافظهفلشبهعنوانرسانهراهاندازوتوجهات زیست محیطی
غیرقابلپرهیزازآلودگیمحیطزیستبالوحنوری

قبول
توجهبهایمنیوبهداشتمحیط

1کارگاه
امکانسنجیوآمادهسازیتجهیزاتقبلازنگرش

نصبسیستمعامل
 * این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی این واحد یادگیری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

ارزشیابی  مرحله1

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(
نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

ایجاد رسانه راه انداز 
سیستم عامل

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه

نرمافزارساختایمیجروی
آننصباست-لوحنوری
سیستمعامل-حافظهفلش

زمان:15دقیقه

باالترازحد
انتظار

ایجادایمیجازلوحنوریسیستمعامل-تبدیلحافظه
3فلشبهرسانهراهاندازسیستمعامل-ایجاددرایومجازی

درحدانتظار
ایجادایمیجازلوحنوریسیستمعامل-ایجاددرایو

2مجازی

پایینترازحد
1ایجاددرایومجازیانتظار
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قرارداردوبهنصبنرمافزارجدیدنیازینیست.برایفعالسازیHyper-vپیشنیازهایسختافزاریالزماست.
میتوانیدازنرمافزارهایدیگریمثلVMwareبرایایجادماشینمجازیاستفادهکنید.

برایایجادماشینمجازیبایدویژگیمجازیسازیدرBIOSفعالباشد.درصورتنیازبهکمکهنرآموزخودوارد
BIOSشده،اینویژگیرافعالکنید.

شروع دکمه روی ویندوز در
گزینه سپس کرده راستکلیک
انتخاب را Programs and Features

کنید.
Turn گزینه چپ سمت بخش در
WindowsFeaturesonoroffراکلیک

کنید)شکل9(.

دونرمافزاردیگربرایایجادماشینمجازیهمراهویژگیهایآنهابنویسید.

ازپروندهisoنصبسیستمعاملمیتوانبراینصبسیستمعاملدرماشینمجازیاستفادهکرد.
بهسیستمعاملاصلیمیزبان)Host(وبهسیستمعاملیکهدرماشینمجازینصبمیشود،سیستمعامل

مهمان)Guest(میگویند.

پژوهش

یادداشت

کارگاه 3   ایجاد ماشین مجازی   

     ویژگی مجازی سازی )virtualization( را فعال کنید.

     پنجـره مـدیـریـت امکـانـات 
)Features( ویندوز را باز کنید.

     امکان ایجاد ماشین مجازی را در ویندوز 10 فعال کنید )شکل 10(.

1

2

3

ProgramandFeatureشکل9-پنجره

Hyper-VبرایفعالکردنWindowsFeaturesشکل10-پنجره
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صبرکنیدتاعملفعالسازیتکمیلشودودرپایاندکمهRestartnowراانتخابکنید)شکل11(.

فوق مراحل انجام با شود. راهاندازی دوباره رایانه تا بمانید منتظر
Hyper-vفعالمیشود)شکل12(.

بافعالکردنHyper-vبرنامهHyper-vManagerرویرایانهنصب
میشودکهبهکمکآنمیتوانیدماشینمجازیایجادکنید.

فیلمرامشاهدهکرده،فعالیتکارگاهیراانجامدهید.

فیلمشماره10145:ایجادماشینمجازی فیلم

Hyper-vشکل11-کادرقبلازراهاندازیمجددواتماممرحلهفعالسازی

Hyper-vشکل12-جستجوینرمافزار

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

Hyper-vرایانهخودراغیرفعالکنید.

برنامهVMwareWorkstationرانصبکنید.
بااستفادهازنرمافزارVMwareWorkstationماشینمجازیبا

نامVM-Win10ایجادکنید.
برایبهبودعملکردماشینمجازی،برنامهVMwareToolsرااز

منویVMنصبکنید.

آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت
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ارزشیابی  مرحله 2

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

ایجاد  ماشین 
مجازي

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه
نرمافزارمدیریتماشین
مجازیرویآننصباست

زمان:10دقیقه

باالترازحد
انتظار

ایجادماشینمجازي-باتنظیماتپیشفرضوتعیین
3محلنصبوتغییراتتنظیماتسختافزاری

درحدانتظار
ایجادماشینمجازيباتنظیماتپیشفرضوتعیین

2محلنصب

پایینترازحد
1اجراینرمافزارساختماشینمجازیانتظار

کارگاه 4   نصب سیستم عامل   

     نسخه موردنظر سیستم عامل ویندوز10 را برای نصب انتخاب کنید.

     معماری نسخه ویندوز خود را انتخاب کنید.

1

2

ویندوز10دارایپنجنسخهاست:
Home:نسخهخانگیاستبهعنواننسخهپایهرایانههایشخصیاستوبهلحاظتواناییهایموجوددرویندوز

بهعنوانضعیفتریننسخهشناختهمیشود.
Pro:نسخهحرفهایاستوبهعنواننسخهکارشناختهمیشود.

Enterprise:نسخهمؤسساتاستوبهلحاظتواناییهایموجوددرویندوزبهعنوانکاملتریننسخهشناخته
میشود.

Education:نسخهآموزشیاستکهبهعنواننسخهمدرسهشناختهمیشود.

32بیتیو64بیتیاست.درمعماری32بیتی )Architecture(نسخههایمختلفویندوز10دارایدومعماری
سیستمعاملحداکثرتا4گیگابایتازRAMرامیتواندآدرسدهیکندومعماری64بیتیبیشاز4گیگابایت
)تا2ترابایت(RAMراپشتیبانیمیکند.اینامرباعثمیشودتانرمافزارهایبیشتریرابهصورتهمزماناجرا
کند.امروزهبیشترپردازندههایتولیدی64بیتیهستند.بنابرایناگررایانهشمابیشتراز4گیگابایتRAMدارد

بهتراستازویندوز64بیتیاستفادهکنید.X86ویندوز32بیتیوX64ویندوز64بیتیرانشانمیدهد.

)S)simplicity, security and speed:ایننسخهرویرایانههاییباسختافزارضعیف،بهویژهرایانههایدرسی
وآموزشیقابلاجرااست.امکاننصببرنامههایخارجازStoreرویایننسخهوجودندارد،بنابراینامنیترایانه
.)Speed(همچنینسرعتباالآمدنایننسخهبیشترازنسخههایدیگراست)Security(درسطحباالییقراردارد

Features Home Pro Enterprise Education

دستیارصوتی Cortana   
رمزگذاریبرنامهها AppLocker  
رمزگذاریدرایوها BitLocker   

مدیریتماشینمجازی ClientHyper-V   

جدول1-ویژگیهایچهارنسخۀویندوز10
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     ماشین مجازی را راه اندازی کنید.

     سیستم عامل ویندوز را روی ماشین مجازی 
نصب کنید.

4

5

تنظیمات انجام و مجازی ماشین ایجاد از پس
پنجره در ویندوز10 iso فایل تعیین و مربوطه
مجازی ماشین نام روی VMwareWorkstation
منوی از را poweron گزینه کرده، راستکلیک
راهاندازی مجازی ماشین تا کنید انتخاب power
شده،صفحهنصبویندوز10ظاهرشود)شکل13(.

شکل13-اولینپنجرهزماننصبویندوز10

فیلمشماره10146:نصبویندوز10 فیلم

مراحلنصبویندوز10رابهترتیببنویسید.
اگررایانهشمادارایویندوز7یا8استوبخواهیدبدونازدسترفتناطالعاتقبلیویندوز10رانصبکنید،

چهکاریبایدانجامدهید؟

پارتیشنSystemReservedکهاندازهآن500مگابایتاست،چهنقشیدرویندوز10دارد؟

کنجکاوی

پژوهش

ارزشیابی  مرحله 3

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصب سیستم عامل

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه
نرمافزارمدیریتماشین

مجازیرویآننصباست-
isoماشینمجازی-پرونده

سیستمعامل
زمان:30دقیقه

باالتراز
حدانتظار

نصبسیستمعاملبااستفادهازلوحنوریسیستمعامل
وسایررسانههایراهاندازدرماشینمجازیباتنظیمات

پیشرفته
3

درحد
انتظار

نصبسیستمعاملبااستفادهازلوحنوریسیستمعاملو
2سایررسانههایراهاندازیدرماشینمجازی

پایینتراز
1راهاندازیماشینمجازیحدانتظار

3     اولویت اول رسانه راه انداز سیستم عامل را تعیین کنید.
اولینمرحلهنصبسیستمعاملدریکرایانهواقعیویرایشتنظیماتBIOSبرایتغییراولویتبندیرسانهراهانداز
استوبراینصبویندوزازرویDVDبایدرسانهراهاندازسیستمرابهDVDتغییرداد.DVDنصبویندوز10
رادردیسکگردانقراردهید،بقیهمراحلنصبویندوزدرسیستمبانصبویندوزدرماشینمجازیتفاوتیندارد.
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کارگاه 5   نصب راه انداز سخت افزارها   
پسازنصبویندوزوفعالکردنآنمهمترینکاریکهبایدانجامدهید،نصبراهاندازسختافزارهایسیستم
است.راهاندازها،نرمافزارهایسیستمیهستندکهاطالعاتخاصیازچگونگیکارکردومدیریتسختافزارهای
رایانهبهسیستمعاملمعرفیمیکنندتاسیستمعاملبتواندازکاراییهایسختافزاربهدرستیاستفادهکندو
مدیریتبهینهایبرسختافزارهایرایانهداشتهباشد.اگرراهاندازسختافزاردرستنصبنشدهباشد،سیستمعامل
قادربهاستفادهازامکاناتوقابلیتهایآنسختافزارنیست.برایمثالچاپگریرابهرایانهمتصلمیکنید،تا
زمانیکهراهاندازآنبهدرستینصبنشدهباشد،سیستمعاملنمیتواندازچاپگراستفادهکند.درواقعراهاندازیک

واسطمیانسختافزاروسیستمعاملاستکهبهبرنامهها
اجازهاستفادهازسختافزاررامیدهد)شکل14(.بنابراین
نصبراهاندازسختافزارازاهمیتباالییبرخورداراست.
ممکناسترایانهایدارایسختافزارخاصیمانندکارت
گرافیکقویتریباشدولیبهدلیلنصبنکردنراهانداز
گرافیکصورت کارت آن از درستی استفاده عماًل آن،

نمیگیرد.

Settingsمنویشروعرابازکرده،سپسروی
DevicesگزینهSettingsکلیککنید.درپنجره
راانتخابکنید)شکل15(.درادامهدرپنجره
گزینه RelatedSettings بخش در Devices

DeviceManagerراانتخابکنید.

فیلمرامشاهدهکرده،بقیهمراحلکارگاهراانجامدهید.

براینمایشفهرستتمامسختافزارهایسیستمازبرنامهDeviceManagerاستفادهمیشود.
     برنامه Device Manager را اجرا کنید.

     سخت افزارهای سیستم را که نیاز به نصب راه انداز دارند، تعیین کنید.

1

2

DeviceMnagerبرنامۀSettingsشکل15-پنجره

شکل14-نقشنرمافزارهایراهانداز

دوروشدیگراجرایبرنامهDevicemanagerرابنویسید.

کدامسختافزارهابهصورتعمومیبهوسیلهویندوزنصبشدهاند؟

کنجکاوی

کنجکاوی

فیلمشماره10147:نصبسختافزارها فیلم

نرمافزارکاربردی

سیستمعامل

راهانداز سختافزار
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معموالًبههمراهتمامبردهایاصلیوبرخیدیگرازاجزایسختافزاری،DVDشاملراهاندازهایآنهاعرضه
تا میشودکهبهصورتاجرایخودکارهستند.DVDراهاندازراداخلدیسکگردانقراردهید.منتظربمانید
بهصورتخودکاراجراشود.درصورتاجرانشدنخودکاررویدیسکگردانDVDدابلکلیککنیدوبقیهمراحل

نصبراهاندازهارادنبالکنید.

)Audiodriver(برداصلیراهاندازصدا)Chipset(راهاندازتراشه
)Networkdriver(راهاندازشبکه)VGAdriver(راهاندازگرافیک

USB3.0راهانداز

3     راه انداز سخت افزارها را نصب کنید.

فهرستراهاندازهاینصبشدهرانمایشدهید.فعالیت کارگاهی
یکیازراهاندازهاینصبشدهراغیرفعالکنید،پسازانجامکاربرایاستفادهدیگراندوبارهراهاندازرافعال

کنید.
یکیازسختافزارهاراحذفکنید.

درصورتیکهDVDراهاندازهایسختافزاریدردسترسنباشد،چگونهمیتوانبهاینراهاندازهادسترسی
داشتوآنهارانصبکرد؟

نقشRollbackبرایراهاندازسختافزارهاچیست؟
چندنرمافزارنامببریدکهبرایشناساییونصبراهاندازهایسختافزاریرایانهاستفادهمیشوند.

پژوهش

آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت

ارزشیابی  مرحله 4

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(
نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصب راه انداز 
سخت افزارها

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه

سیستمعاملرویآننصب
استوسختافزارهایمورد

نظربراینصبراداشتهباشد-
پروندهراهاندازسختافزارها-

لوحنوریبرداصلی
زمان:10دقیقه

باالتراز
حدانتظار

مشاهدهفهرستسختافزارهاییکهبهصورتپیشفرض
نصبشدهاند-غیرفعالکردنسختافزار-نصبراهانداز

سختافزار-حذفوبهروزرسانیسختافزار
3

درحد
انتظار

مشاهدهفهرستسختافزارهاییکهبهصورتپیشفرض
نصبشدهاند-غیرفعالکردنسختافزار-نصبراهانداز

سختافزار
2

پایینتراز
حدانتظار

مشاهدهفهرستسختافزارهاییکهبهصورتپیشفرض
1نصبشدهاند

سختافزارهایاصلیکهبهتراستنصبراهاندازآنهابررسیشودعبارتانداز:
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برایاستفادهبهینهازرایانهورفعنیازهایکاربرانمیتوانازتجهیزاتجانبیاستفادهکرد.تهیهگزارشهایچاپیو
امکانارتباطاتصوتیوتصویرینیازبهدستگاههایورودیوخروجیخاصدارد.ایندستگاههابهوسیلهواسطهای

خاصیبهرایانهمتصلشده،بااستفادهازنرمافزارهایخاصیبهنامراهاندازبهسیستمعاملمعرفیمیشوند.

چاپگرهایبسیاریدربازارموجوداستکهباتوجهبهکاربردآنهاونیاز
کاربرمیتوانیکیازآنهاراانتخابوخریداریکرد.برایمثالچاپگر
یاشمارهبندیکاالهاروی برایچاپقیمت )LabelPrinter(برچسب
برچسبهایکوچکمورداستفادهقرارمیگیرد.سهنوعازچاپگرهاییکه

کاربردبیشتریدارند،عبارتانداز:
چاپگر سوزنی:چاپگرسوزنیازنوعچاپگرهایضربهایاست.ازبرخورد
سوزن)pin(بانواررنگیوانتقالرنگبهکاغذ،عملچاپانجاممیشود.

اینچاپگردرزمانچاپصدایزیادیایجادمیکند)شکل16-الف(.

چاپگر جوهرافشان:دراینچاپگرهامخازنجوهریوجوددارد.جوهر
بافشارازروزنههاییخارجشده،رویکاغذپاشیدهمیشود.بهاینترتیب
عمل که کوچک روزنههای میبندد. نقش کاغذ روی موردنظر شکل
پاشیدنرنگراانجاممیدهند،نبایدخشکشوند.کیفیتاینچاپگرها
باالستوبدونسروصداکارمیکنند.ایننوعچاپگرهابرایچاپتصاویر

رنگیوگرافیکیبسیارمناسبهستند)شکل16-ب(.

چاپگر لیزری:روشکاراینچاپگرهاماننددستگاهفتوکپیاست.درابتداکاغذبهوسیلهنورلیزرکهباسرعت
روشنوخاموشمیشود،دارایبارالکتریکیمیشودوبهنسبتبارالکتریکینقاطمختلفکاغذ،پودرتونردرآنجا
قرارمیگیردودرنهایتتصویرنهاییبررویکاغذپدیدمیآید.اینچاپگرهابهدلیلکیفیتباالوقیمتمناسب

وروشاستفادهسادهازبهترینچاپگرهابهشمارمیروند)شکل17(.

برایتهیهگزارشچاپیوتصویرهایذخیرهشدهدررایانهنیازبهدستگاهخروجیبهنامچاپگراست.
   )Printer(کارگاه 6   راه اندازی چاپگر

1     چاپگر موردنظر خود را تهیه کنید.

شکل16-چاپگرهایسوزنیوجوهرافشان

الف

ب

شکل17-چاپگرهایلیزری

تعدادسوزنهایچاپگرسوزنیباکیفیتچاپرابطه.....................دارد. یادداشت
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معموالًازدونوعدرگاهبرایارتباطچاپگربارایانهاستفادهمیشود.

     درگاه چاپگر را با کمک هنرآموز خود 
بررسی کنید.

     چاپگر را به رایانه متصل کنید.

     راه انداز چاپگر را نصب کنید.

2

3

4

شکل18-درگاهLPTرویبرداصلی،درگاهاتصالکابلبه
چاپگروکابلچاپگر

شکل19-درگاهاتصالUSBبهچاپگروکانکتورهایدوسرکابل
شکل20-چاپگربیسیمچاپگربرایاتصال

فیلمشماره10148:چاپگرلیزری،سیاهوسفیدورنگی

پسازمشاهدةفیلم،مزایایچاپگرلیزریرابیانکنید.

درموردچاپگرهایبیسیمتحقیقکنید)شکل20(.

فیلم

کنجکاوی

پژوهش

درجدولزیرچاپگرمناسببرایهرکاربردرابنویسید.فعالیت کارگاهی

نوع چاپگر مناسب کاربرد

چاپپوستر
چاپمتنپژوهششماکههیچعکسیندارد
چاپفهرستتماسهاییکماههتلفنهمراه

ATMچاپنتیجهتراکنشانجامشدهدردستگاه
چاپعکسیکهبادوربیندیجیتالگرفتهاید

استفاده بوده،ولیهنوزهممورد ایندرگاهقدیمی :LPT
قرارمیگیردوبهنامدرگاهموازی)Parallel(معروفاست.
LPTرویبرداصلیوکابلچاپگرLPTدرشکل18درگاه

رامشاهدهمیکنید.

باتوجهبهدرگاهچاپگرازکابلLPTیاUSBاستفادهکنید.پسازاتصالکابلچاپگربهرایانه،کابلبرقچاپگر
راوصلکنید.

چاپگرهارابهدوصورتمیتواندرویندوز10نصبنمود.
الف ( چاپگری که فعاًل به دستگاه متصل نیست یا وجود ندارد.
براینصبچاپگربایدازروشدستیچاپگربهسیستماضافهشود.

USB:امروزهاغلبچاپگرهادارایدرگاهUSBهستند)شکل19(.
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شکل21-چاپگرهاینصبشدهرویرایانه

Wordpadنرمافزارfileازمنویprintشکل22-گزینه

ب( چاپگر متصل به رایانه است.
دراینحالتبراینصبچاپگربایدراهاندازچاپگرموجودباشد.معموالًهمراهچاپگرCDنصبنیزارائهمیشودکه
میتوانازآناستفادهکرد،درغیراینصورتبایدجدیدترینراهاندازچاپگرراازتارنمایسازندهچاپگربارگیری

کرده،نصبچاپگرراانجامدهیم.

برایتعیینچاپگربهعنوانچاپگرپیشفرضازمنویشروعبرنامهSettingsرااجراکرده،گروهDevicesراانتخاب
کنید.درپنجرهDeviceابتدارویگزینهPrinters&Scannersکلیککنیدتافهرستچاپگرهاینصبشده

نمایشدادهشود.

درپنجرهDevicesandPrintersرویچاپگرموردنظرراستکلیککرده،گزینهSetasdefaultprinterراانتخاب
کنید.باانتخابیکچاپگربهعنوانچاپگرپیشفرضعالمتدرقسمتپایینچاپگرنمایشدادهمیشود

)شکل21(.

)سند، چیزی هر میتوانید ویندوز از استفاده با شما
عکس،صفحاتوبورایانامه(راچاپکنید.درویندوز

روشهایمختلفیبرایچاپوجوددارد.
برایچاپسند،آنرابابرنامهموردنظربازکرده،گزینه
Wordpadراانتخابکنید.براینمونهازنرمافزارPrint

استفادهکنید)شکل22(.

باکلیکرویPrintدرپنلسمتراستشکل22پنجره
تنظیماتچاپگرظاهرمیشود)شکل23(.

برخیازمدلهایچاپگربهوسیلهخودویندوزشناساییشده،راهاندازآنهانصبمیشود.

کلیدمیانبرعملچاپ..................است.

یادداشت

یادداشت

     چاپگر پیش فرض را تعیین کنید.

     یک سند چاپ کنید.

5

6

رافعالیت کارگاهی رایانهکارگاههنرستان نامچاپگرهاینصبشدهدر
بنویسید.

فیلمشماره10149:نصبچاپگر فیلم
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..............

..............
..............

فهرستچاپگرهاینصبشده

شکل23-پنجرهتنظیماتعملچاپ

شکل24-منطقهاعالننواروظیفه

شکل25-صفکارهایچاپی

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

یکپروندهمتنیچندصفحهایرادرWordPadبازکنید.
وضعیتچاپگرپیشفرضرابررسیکنید.

ازصفحهجاریپروندهمتنیسهنسخهچاپکنید.

توضیحهریکازاطالعاتیراکهدرشکل25باشمارهتعیینشدهاند،بنویسید.

آیاروشسریعتریبرایچاپسندوجوددارد؟ کنجکاوی

قرار چاپشدن انتظار در چاپ صف در موردنظر سند چاپ، دستور هر با
میگیرد.برایمشاهدهصفچاپ،درمنطقهاعالندرنواروظیفهروینماد

چاپگردابلکلیککنیدتاکادرصفچاپبازشود)شکل25(.

7     صف چاپ را بررسی کنید.
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درنرمافزارWordPadیکپروندهمتنیشاملحداقل10صفحهراچاپکنید.فعالیت کارگاهی
باشروععملچاپ،درکادرصفچاپدرستونStatusچهعبارتینمایشدادهمیشود؟
کاغذهایدرونچاپگررابردارید.حاالدرستونStatusچهعبارتینمایشدادهمیشود؟

اولویتیکسندتعیینمیکندآنسندنسبت
بهسایراسنادموجوددرصفچاپ،چهزمانی
چاپشود.بهصورتپیشفرضبهتماماسناد
اولویت پایینترین دادهمیشودکه اولویت1
است،باالتریناولویت99است.افزایشاولویت
یکسندباعثمیشودآنسندقبلازسایر
تغییر برای شود. چاپ درصف منتظر اسناد
تا کنید کلیک دابل سند روی چاپ اولویت
General زبانه در شود. باز Properties کادر
دربخشPriorityمیتوانیداولویتباالتریرا

برایسندجاریدرنظربگیرید)شکل26(.

برایمتوقفکردنچاپسندمیتوانیددرصفچاپرویسندموردنظرراستکلیککرده،گزینهPauseراانتخاب
کنید.

ازمنوی یا و انتخابکنید را Cancelبررویسندراستکلیککرده،گزینه ازصفچاپ برایحذفسند
DocumentsگزینهCancelراانتخابکنید.

برایادامهدادنچاپسندمتوقفشده،رویسندراستکلیککرده،گزینهResumeراانتخابکنیدویاازمنوی
DocumentsگزینهResumeراانتخابکنید.

     اولویت کارها در صف چاپ را تغییر دهید.

     چاپ یک سند را به صورت موقت متوقف کرده، سپس عمل چاپ را دوباره ادامه دهید.

     یک سند را از صف چاپ حذف کنید.

8

9

10

شکل26-کادرpropertiesسندمنتظربرایچاپ

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

چاپیکیازاسنادموجوددرصفچاپرامتوقفکنید.باانجاماینکاردرستونStatusچهعبارتیدرج
میشود؟

آیاروشدیگریبرایمتوقفکردنچاپسندوجوددارد؟

یکیازاسنادموجوددرصفچاپراحذفکنید.
هنگامانجامعملحذفچهعبارتیدرستونStatusدرجمیشود؟

برایچاپپوستریانقشهایکهازچاپگربزرگتراست،ازچهدستگاهیاستفادهمیشود؟
تحقیقکنیدچاپگرهایچندکاره،چهمزایاومعایبیدارند؟

پژوهش
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الفشکل27-انواعپویشگر ب ج

آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت

پویشگروسیلهایاستکهازسندیکاغذیتصویربرداریمیکند.بهکمکپویشگرمیتوانعکسیامتنرا
بهصورتیکپروندهدررایانهذخیرهکرد.

پویشگر مسطح یا تخت )Flatbed Scanner(:متداولتریننوعپویشگراستکهمعموالًبهصورترومیزیدر
اندازهA4وجودداردوباحرکتهدعملپویشراانجاممیدهد)شکل27-الف(.

پویشگر شیت فد )Sheetfed(:اینپویشگرهاازنظراندازهکوچکترازمدلرومیزیهستندزیرابهجایاینکه
عکس/سندرارویآنبگذارید،آنهارابهداخلپویشگرمیفرستید.درواقعبهجایحرکتهدوحسگرها،کاغذ

حرکتمیکندکهاینامرممکناستکمیدرکیفیتنهاییتصویرتأثیرمنفیبگذارد)شکل27-ب(.
پویشگرهای دستی قابل حمل: اینپویشگرهابسیارکوچکبوده،ازکیفیتبسیارپایینیبرخوردارند.ازاینرو
برایپویشعکسیاسندهاییکهنیازبهکیفیتباالدارند،مناسبنیستند.اینپویشگرهادرانواعواندازههای
گوناگونیساختهشدهاند.کوچکترینآنهابهصورت»مدادی«بوده،بهراحتیدرجیبجایمیگیرد.اینمدلها
برایپویشخطبهخطنوشتههاوکتابهادرنظرگرفتهشدهاند.پویشگرهایدستیدراندازههایبزرگتریهم
)درحدعرضکاغذها(عرضهشدهاند.برایاستفادهازآنهاکافیاستکهآنهارارویسندموردنظربکشیدتاتصویر

ثبتشود.پویشگربارکدخوانهمنوعیپویشگردستیمحسوبمیشود)شکل27-ج(.

درصورتیکهراهاندازمربوطبهپویشگردرویندوز10موجودباشد،بالفاصلهشروعبهنصبخواهدکرد؛درغیراین
صورتبایدازCDراهاندازپویشگراستفادهکنیدکههمراهآنعرضهمیشود.راهاندازپویشگررامیتوانیدازبخش

پشتیبانیتارنمایکارخانۀسازندهدریافتکنید.

  ) Scanner(کارگاه 7   راه اندازی پویشگر

     پویشگر را به رایانه متصل کنید.

     پویشگر را روشن کنید.
     راه انداز پویشگر را نصب کنید.

1

2
3

پویشگررابهکدامدرگاهبایدمتصلکنید؟ کنجکاوی
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فیلمشماره10150:نصبپویشگر

فیلمشماره10151:اتصالوبکمبهرایانه

فیلم

فیلم

اگربخواهیمتصویرویدئویییکمحیطرابهصورتزندهرویوبارسالکنیم،ازوبکماستفادهمیکنیم)شکل28(.
امروزهتماملپتاپهادارایوبکمهستند.

فیلمرامشاهدهکرده،آموختههایخودرایادداشتکنید.

برایمدیریتاستفادهازوبکمازبرنامهSettingsرویگروهPrivacyکلیککنید،سپسدرفهرستظاهرشده
Cameraراانتخابکنید)شکل29(.

فیلمرامشاهدهکرده،مزایا،معایبوکاربردهریکازانواعپویشگررابنویسید.فعالیت کارگاهی

پویشگرشیتفدچهتفاوتهاییباپویشگررومیزیدارد؟
درزندگیروزمرهدرچهمکانهاییاستفادهازبارکدخوانرامشاهدهکردهاید؟چندنمونهنامببرید.

توصیهمیشودزمانیکهازوبکماستفادهنمیکنید،حتماًآنراغیرفعالکنید.چرا؟

کنجکاوی

کنجکاوی

 )Webcam( کارگاه 8    راه اندازی وب کم

شکل28-وبکم

     وب کم را به رایانه متصل کنید.
     راه انداز وب کم را نصب کنید.

     برنامه های مجاز به استفاده از وب کم را تعیین کنید.

1
2

3

.1

.2

.3

یادداشت

شرحدوبخشتنظیماتوبکمباتوجهبهشمارههایشکل29:
1:اگرOffیاغیرفعالباشدهیچبرنامهاینمیتواندازوبکماستفادهکند.

2:فهرستبرنامههاییکهامکاناستفادهازوبکمرادارندوشمامیتوانیدبهدلخواهآنهاراغیرفعالکنید.
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میکروفنوسیلهایاستکهصداراازکاربردریافتکرده،بهرایانهانتقالمیدهد.برایاینکهدرویندوز10بتوانید
ازمیکروفناستفادهکنید،بایدراهاندازکارتصدارابهدرستینصبکنید.گاهیاوقاتصداازبلندگوهایسیستم

پخشمیشودولیمیکروفنکارنمیکند.یکیازدالیلاینمشکلعدمنصبصحیحراهاندازکارتصدااست.
میکروفنهابهصورتمستقلیاهمراههدستمورداستفادهقرارمیگیرند)شکل30(.

درگاهاتصالمیکروفنرایانهشماچهرنگیاست؟ کنجکاوی

راه اندازی میکروفن )Microphone(کارگاه 9     

privacyگروهsettingشکل29-پنجره

شکل30-هدستومیکروفن

شکل31-درگاههایکارتصدا

1     درگاه اتصال میکروفن به رایانه را بررسی کنید.

استانداردرنگسوکتسیممیکروفنصورتیاستکه
یا اتصالاینسیمرویبرداصلی باآنمحل متناظر

کارتصدانیزبهرنگصورتیاست)شکل31(.
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میکروفنراغیرفعالکنید.فعالیت کارگاهی
میکروفنرافعالکنید.

سطحصدایمیکروفنراکمترکنید.

آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(
نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نصب تجهیزات 

جانبی

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه

سیستمعاملرویآننصب
است-چاپگر-پویشگر-
وبکم-میکروفن-دفترچه
یاپروندهراهنماینصب

تجهیزاتجانبی
زمان:25دقیقه

باالترازحد
انتظار

نصبوراهاندازیچاپگروپویشگر-تعیینچاپگر
3پیشفرض-مدیریتچاپ-تنظیماتمیکروفن

نصبوراهاندازیپویشگروچاپگر-تعیینچاپگردرحدانتظار
2پیشفرض

پایینترازحد
انتظار

1نصبوراهاندازیپویشگر

معیار شایستگی انجام کار :
کسبحداقلنمره2ازمراحلنصبسیستمعاملونصبتجهیزاتجانبی

کسبحداقلنمره2ازبخششایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش
کسبحداقلمیانگین2ازمراحلکار

ارزشیابی  مرحله 5

آیاروشدیگریبرایدسترسیبهتنظیماتمیکروفن
وجوددارد؟

فیلمشماره10152:تنظیماتمیکروفن

کنجکاوی

فیلم

شکل32-کادرتنظیماتمیکروفن

فیلمرامشاهدهکرده،فعالیتزیرراانجامدهید.

2     تنظیمات میکروفن را انجام دهید.
برایتنظیماتمیکروفنروینمادبلندگودرنواروظیفه
راستکلیککرده،گزینهRecordingdeviceراانتخاب

کنید)شکل32(.
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1 - ایجاد رسانه راه انداز سیستم عامل
2 - ایجاد ماشین مجازی

3 -نصب سیستم عامل
4 -نصب راه انداز سخت افزارها  

5 -نصب تجهیزات جانبی

استاندارد عملکرد: 

شاخص های مرحله کار شماره مرحله کار

انتخابظرفیتحافظهفلش خارجکردنپروندهایمیجازدرایومجازیـ انتخابنوعپروندهایمیجودرایومنبعایمیجگیریبرایایجادایمیجازلوحنوریسیستمعاملـ
باتوجهبهاندازهپروندهنصبسیستمعاملبرایساخترسانهراهاندازـتبدیلحافظهفلشبهرسانهراهاندازسیستمعاملدرمدتحداکثر5دقیقه

1

براساسمشخصات ماشینمجازی انتخابنسل ـ ماشینمجازی ایجاد انتخابروش ـ ماشینمجازی برنامهمدیریت اجرای ـ ویژگیمجازیسازی فعالسازی
سختافزاریرایانهـانتخابروشایجاددیسکمجازیبرایماشینمجازی

2

تعییناولین انتخابنسخهومعماریسیستمعاملبراساسمشخصاتسختافزاریرایانهونیازمندیهایکارـ انتخابرسانهنصبسیستمعاملدرماشینمجازیـ
اولویترسانهراهاندازسیستمعاملمتناسببراساسرسانهراهاندازموجود

راهاندازیماشینمجازیـنصبسیستمعاملرویماشینمجازیوپارتیشنبندیدیسکماشینمجازیبهصورتیکهظرفیتحداقلیکیازدیسکهابراینصب
سیستمعاملکافیباشد.

3

نصبراهاندازسختافزاروغیرفعالکردنآنـحذفوبهروزرسانیسختافزار 4

نصبوراهاندازیچاپگروپویشگربهصورتیکهبدوناشکالکارکنندـمدیریتچاپشاملتغییراولویتچاپاسناد،لغودستورچاپ،توقفموقتچاپوادامهآن 5

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

معیار شایستگی: 

مکان :کارگاهرایانهمطابقاستانداردتجهیزاتهنرستانها
تجهیزات:رایانهایکهنرمافزارساختایمیجومدیریتماشینمجازیرویآننصباست-لوحنوریسیستمعامل-حافظهفلش-ماشینمجازی-پروندهisoسیستمعامل-لوح

نوریبرداصلی
زمان :90دقیقه)ایجادرسانهراهاندازسیستمعامل15دقیقه-ایجادماشینمجازی10دقیقه-نصبسیستمعامل30دقیقه-نصبراهاندازسختافزارها10دقیقه-نصبتجهیزات

جانبی25دقیقه(

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 ایجادرسانهراهاندازسیستمعامل 1

1 ایجادماشینمجازی 2

2 نصبسیستمعامل 3

1 نصبراهاندازسختافزارها 4

2 نصبتجهیزاتجانبی 5

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
انتخابفناوریهایمناسبـگردآوریوجمعآوریاطالعاتـزبانفنی

کنترلحفاظتیالکتریکیوالکترونیکیتجهیزات رعایتارگونومیـ
استفادهازحافظهفلشبهعنوانرسانهراهاندازوپرهیزازآلودگیمحیطزیستبالوحنوری

امکانسنجیوآمادهسازیتجهیزاتقبلازنصبسیستمعامل

* میانگین نمرات:

*حداقلمیانگیننمراتهنرجوبرایقبولیوکسبشایستگی،2است.

شاخص ها :

بااستفادهازدانشوعملکردنرمافزارهایایجادایمیجوماشینمجازی،رسانهراهاندازساخته،سیستمعاملوتجهیزاتجانبیرانصبکردهوتنظیماتوعملیاتپسازآنراانجامدهد.
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واحد یادگیری 10  

شایستگی نگهداری سیستم های رایانه ای

چگونهمیتوانبرایرایانههایمشابه،سیستمعاملونرمافزارهایمشترکنصبکرد؟

چگونهمیتوانازاطالعاترایانهدربرابرآسیبهایاحتمالیمحافظتکرد؟

چگونهمیتواننسخهپشتیبانتهیهکرد؟

چرانرمافزارهارابهروزرسانیمیکنیم؟

چگونهمیتوانمیزانحافظهRAMمورداستفادههربرنامهقابلاجراراتشخیصداد؟



 استاندارد   عملکرد
بااستفادهازسیستمعاملونرمافزارهاینگهداریسیستموتهیهوبازیابینسخهپشتیبان،بهروزرسانینرمافزارها

ومدیریتبرنامههایدرحالاجرارابراساسدانشکسبشدهانجامدهد.

برنامه،مدیریتمنابع بهروزرسانی بازیابیاطالعاتسیستمیرایانه، اینواحدشایستگی،پشتیبانیو از هدف
سیستموبرنامههایدرحالاجرابااستفادهازقابلیتهایسیستمعاملونرمافزارهایمستقلاست.

آیا تا به حال پی برده اید
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پشتیبان گیری از اطالعات
شایدبرایشماپیشآمدهباشدکهبخشیازاطالعاتبههردلیلیازبینبرودیاسیستمعاملرایانهشمادرستکار
نکندودربدترینحالترایانهراهاندازینشود.آیاراهیوجودداردکهبتوانسیستمعاملرابهحالتاولیهیاقبل

ازخرابشدنبازگرداندواطالعاتمهموضروریرابازیابیکرد؟
بهترینومطمئنترینراهحلبرایمسائلعنوانشده،تهیهپشتیبان)Backup(ازسیستمعاملواطالعاتمورد
نیازاست.برایتهیهنسخهپشتیبانازپروندههاومستنداتشخصیهممیتوانازپشتیبانگیریدرسیستمعامل
استفادهکرد.پشتیبان،یکنسخهمشابهازاطالعاتاستتاهنگامازدسترفتناطالعاتجایگزینآنهاشود.بیشتر
سیستمعاملهانرمافزارداخلیبرایتهیهنسخهپشتیباندارند.عالوهبرآننرمافزارهایمتعددیبرایتهیهنسخۀ
پشتیبانوجوددارد.مایکروسافتابزارپشتیبانگیریوبازیابیاطالعاتراکهدرویندوز8.1حذفکردهبودبه

ویندوز10برگرداندهاست.

دوروشتهیهنسخهپشتیباندرویندوز10عبارتانداز:
FileHistoryالف(پشتیبانگیریبهکمک

BackupandRestore)Windows7(پشتیبانگیریبهکمک)ب
دراینکتاببهدوروشپشتیبانگیریبهوسیلهسیستمعاملاشارهشدهاست.شمامیتوانیدازنرمافزارهای

پشتیبانگیریسیستمعاملویانرمافزارهاییمانندAcronisTrueImageاستفادهکنید.

برایاستفادهازFileHistoryبهیکحافظهخارجیماننددیسکسختخارجی،حافظهفلشباظرفیتباالو
یامحلذخیرهسازیدرشبکهنیازدارید.

یادداشت

  File History کارگاه 1   پشتیبان گیری با استفاده از
در موجود اطالعات از فقط پیشفرض بهصورت ،File History از استفاده با پشتیبانگیری روش در
%C:\Users\%usernameپشتیبانگرفتهمیشودکهپوشهکاربرجاریاستوبهجایusernameنامکاربریقرار
دارد.اگرمیخواهیدازاطالعاتپوشههایدیگرنیزپشتیبانتهیهکنیدبایدپوشهموردنظررابهفهرستموجود

اضافهکنید.

رویدکمهشروعکلیککرده،نمادSettingsراانتخابکنید.درپنجرهSettingsگزینهUpdate&securityرا
انتخابکنیدورویگزینهBackupکلیککنید.

پنجره Backup Using File History را باز کنید. 1

درموردسهنرمافزارپشتیبانگیریAcronisTrueImage،NortonGhostوSyncBackProتحقیقکرده،
بهکالسارائهدهید.

پژوهش
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شکل33-پنجرهBackupusingFileHistoryدردوحالتاتصالوعدماتصالحافظهخارجیبهرایانه

درایو درصورتیکه کنید. انتخاب را Add a drive گزینه
خارجیمانندحافظهفلشیادیسکسختخارجیبهرایانه
متصلنشدهباشدویااینکهدرایوشبکهایوجودنداشتهباشد
پیامخطایNousabledrivefoundنمایشدادهمیشود.

محل ذخیرة نسخة پشتیبان را انتخاب کنید. 2

درغیراینصورتنامدرایووفضایخالیآندرایووبهجایگزینهافزودندرایوپشتیبان،گزینهپشتیبانگیری
خودکاربههمراهدکمهonوoffنمایشدادهمیشود)شکل33(.

باانجاممراحلباال،داخلدرایویکهبهعنوانپشتیبان
استفادهشدهیکپوشهبهنامFileHistoryایجادمیشود
کهدرآنپوشهایهمنامبانامکاربری)username(رایانه
قراردارد.بهطورپیشفرضازتمامبخشهاییکهداخل
پوشهکاربر)User(جاریوجوددارد،پشتیبانتهیهمیشود
)شکل34(.باانتخابگزینهMoreoptionsدرپنجره
BackupusingFileHistoryمیتوانپوشههایجدیدی

رابهفهرستپوشههایموجوداضافهکرد.

فیلمرامشاهدهکرده،فعالیتکارگاهیراانجامدهید.

به نسخه پشتیبان پوشه جدیدی اضافه کنید. 3

شکل34-فهرستپوشههایپیشفرضبرایپشتیبانگیری
ازپوشههایکاربرجاری

فیلمشماره10153:تنظیماتپشتیبانگیری فیلم

بااستفادهازFileHistoryبهصورتروزانهازپوشههایپیشفرضکاربرجاریرویحافظهفلش،پشتیبانفعالیت کارگاهی
تهیهکنید.

Backup95فقطازپوشهFileHistoryایجادکرده،بااستفادهازDدردرایوBackup95ابتداپوشهایبهنام
پشتیبانتهیهکنید.درایویراکهبرایتهیهپشتیبانانتخابکردهبودید،تغییردهید.
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برایاجرایWindowsBackupروشهایمختلفیوجوددارد.
BackupandRestoreرااجراکنید. )windows7(ابزارControlPanelازداخل

BackupandRestore )windows71(یکیدیگرازابزارهاییکهویندوز10برایپشتیبانگیریاستفادهمیکند،ابزار
استکهبهWindowsBackupمعروفاست.بااستفادهازاینابزارعالوهبرتهیهنسخهپشتیبانبرایپروندههای
کاربرجاریمیتوانیدازویندوزخودیکتصویرکامل)image(دردرایودیگریتهیهکرده،دوبارهبرایبازیابیاز

آناستفادهکنید.همچنینمیتوانیدهرپوشهدلخواهیرابرایپشتیبانگیریانتخابکنید.

1-اینابزاردرویندوز7مورداستفادهقرارمیگیرد.درویندوز8بهعنوانابزارنامناسبمعرفیشدودرویندوز8.1حذفشدولیدوبارهدر
ویندوز10قراردادهشدهاست.

برایتعیینمحلذخیره تافهرستدرایوها صبرکنید
پروندهپشتیباننمایشدادهشودودرایومقصدراانتخاب
Nextازتعییندرایورویدکمه کنید)شکل35(.پس
کلیککنید.چنانچهفضایخالیدرایوبرایذخیرهنسخه
موردنیاز فضای کافینبودن پیام نباشد، کافی پشتیبان

ظاهرمیشود)شکل36(.

گزینه انتخاب شده، توصیه و پیشفرض حالت
پروندههایذخیره از استکه LetWindowschoose
شدهدرLibraryوپوشههایپیشفرضویندوزپشتیبان

روی کلیک با که میشود انجام 19 ساعت یکشنبه روزهای هفته هر پشتیبانگیری پیشفرض بهطور
Changescheduleمیتوانیدزماندلخواهدیگریراانتخابکنید.

تهیهمیکندوهمچنینایمیجسیستمراایجادمیکند.باانتخابگزینهLetmechooseمیتوانپروندههاو
پوشههارابهدلخواهانتخابکرد.

ازچهروشهایدیگریمیتوانپنجرهBackupandRestoreرابازکرد؟ کنجکاوی

برنامه Windows Backup را اجرا کنید.

گزینه Set up backup را انتخاب کنید.

محل ذخیره نسخه پشتیبان را تعیین کنید.

روش پشتیبان گیری را انتخاب کنید.

زمان پشتیبان گیری را تعیین کنید.

1

2

3

4

5

شکل35-کادرتعیینمحلذخیرهسازینسخهپشتیبان

شکل36-هشدارکافینبودنفضابرایذخیرهنسخهپشتیبان

چگونهمیتوانازمحلذخیرهسازیدرشبکهبهعنواندرایوپشتیباناستفادهکرد؟ پژوهش

    Windows Backup کارگاه 2   پشتیبان گیری با استفاده از



230

شکل37-پنجرهنمایشDetailبرایمتوقفکردنپشتیبانگیری

برایایجادایمیجازویندوز،چهگزینههاییرابایدازپنجرهBackupandRestoreانتخابکرد؟ کنجکاوی

ارزشیابی  مرحله 1

 شرایط عملکردشایستگی ها
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

شایستگی های 
غیرفنی

بهبودعملکردهایسیستمـشناساییبهبود
 مدیریتموادوتجهیزاتـ دمایسیستماتیکـ
نگهداریازتجهیزاتومنابعموردنیازبرای

قابلقبولاجرایکارخاص

مدیریتمنابعبهصورتیکهکارکردو
مصرفانرژیپردازندهکاهشیابد-
بازگرداندنتنظیماتسیستمعاملبه
تنظیماتاولیهپسازانجامعملیات
تعیینشده-محافظتازتجهیزات

مورداستفاده

2

رعایتارگونومی-کنترلحفاظتیالکتریکیوایمنی و بهداشت
الکترونیکیتجهیزات

توجهات 
زیست محیطی

کاهشکارکردپردازندهومصرفانرژیبهوسیله
رایانهوتولیدحرارتکمتر

غیرقابل
قبول

توجهبهایمنیوبهداشتمحیط
1کارگاه

نگرش
دقتدرنگهداریازنسخهپشتیبانو

پشتیبانگیریدورهای-رعایتاخالقحرفهای
وامانتداریدراستفادهازنرمافزارها

 *  این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی این واحد یادگیری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

Savesettingsandrunbackupباکلیکروی
عملیاتپشتیبانگیریشروعمیشود.

طوالنیترینبخشپشتیبانگیریهمینمرحله
است.پسازاتماممراحلپشتیبانگیرییک

پوشهحاویهمهاطالعاتذخیرهمیشود.
برایمتوقفکردنعملیاتپشتیبانگیریابتدا
در کرده، کلیک View details دکمه روی
کادرظاهرشدهرویدکمهstopbackupکلیک

کنید)شکل37(.

تنظیمات را ذخیره کنید. 6

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

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

پشتیبان گیری از 
اطالعات

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه
سیستمعاملیانرمافزار

پشتیبانگیریرویآننصب
است-حافظهجانبی

زمان:15دقیقه

ایجادنسخهپشتیبانباانجامتنظیماتباالترازانتظار
3پشتیبانگیری

2ایجادنسخهپشتیبانباتنظیماتپیشفرضدرحدانتظار

پایینتراز
1اجرایبرنامهپشتیبانگیریحدانتظار

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
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کارگاه 3   بازیابی اطالعات   
دراینکارگاهقصدداریمازنسخهپشتیبانتهیهشدهاستفادهکنیم.درواقعمیخواهیماطالعاتنسخهپشتیبان
رابازیابیکنیم.بهبازیابیاطالعاتRecoveryیاRestoreمیگویند.دربازیابیاطالعاتمیتوانازهمانروش
متناسبباروشتهیهنسخهپشتیباناستفادهکرد.ابتدابایدحافظهخارجیراکهدرموقعتهیهپشتیبانبهرایانه

متصلکردهبودید،دوبارهبهرایانهمتصلکنید.

به روزرسانی اطالعات
شایدتاکنونبرایشمااتفاقافتادهاستکهیکیازوسایلیکهبهاینترنتوصلمیشود،بهدرستیکارنکندو
متخصصبهشماپیشنهادبهروزرسانیبدهد.برایگوشیهمراهیابازیهایآنومواردمشابهاینموضوعراتجربه

کردهاید.همهشماتجربهاستفادهازنرمافزارهایمختلفرادارید.

شرکتهایتولیدنرمافزاربرایبرطرفکردنعیبهایموجوددرنرمافزارهاویاارتقایعملکرد،دائماًدرحال
بهروزرسانینرمافزارخودهستند؛بنابراینبهروزرسانینرمافزارهاازاهمیتبسیاریبرخورداراست.

فیلمشماره10154:بازیابیازنسخۀپشتیبان

بهنظرشمابهروزرسانی)Update(چهتأثیریدرکاربانرمافزاردارد؟

فیلم

کنجکاوی

فیلمرامشاهدهکرده،فعالیتراانجامدهید.

بااستفادهازنسخۀپشتیبانیکهقباًلایجادکردهاید،پوشههایپیشفرضکاربرجاریرابازیابیکنید.فعالیت کارگاهی

ارزشیابی  مرحله 2

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

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بازیابی نسخه 
پشتیبان

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه
سیستمعاملیانرمافزار

پشتیبانگیریرویآننصب
است-پروندهپشتیبان

اطالعات
زمان:15دقیقه

باالترازحد
انتظار

بازیابیپروندههایانتخابیدرمسیراصلیباتنظیمات
پیشرفته

3

2بازیابیپروندههایانتخابیدرمسیراصلیدرحدانتظار

پایینتراز
1بازکردندرایوشاملپروندهپشتیبانحدانتظار
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کارگاه 4   به روزرسانی سیستم عامل   
سیستمعاملوظیفهمدیریتمنابعسیستمرابرعهده
داردوازمهمتریننرمافزارهایسیستمیرایانهاست؛
بنابراینبهروزرسانیسیستمعاملبسیاراهمیتدارد.
بهروزرسانیدرویندوز10درصورتاتصالبهاینترنت
تنظیمات برای میشود. انجام خودکار بهصورت
بهروزرسانیواجرایآنبهصورتدستیبایددرپنجره
،Update&SecurityپسازانتخابگزینهSettings
رویگزینهWindowsupdateکلیککنید)شکل38(.

دربرخیازنرمافزارهاینصبشدهمانندنرمافزارضدویروس،درصورتاتصالبهاینترنتعملبهروزرسانیبهصورت
خودکارانجاممیشود.دربرخیازنرمافزارهامانندراهاندازهایسختافزاریبرایبهروزرسانیبایدبهصورتدستی
اقدامکرد.براینرمافزارهاییکهبهصورتخودکاربهروزرسانیمیشوندهمباانجامتنظیماتیمیتوانبهروزرسانی
رابهصورتدستیانجامدادکهدرآنصورتبایدبهروزرسانیهایجدیدراخودتانازتارنمایمربوطهبارگیری
کنید.برخیازشرکتهاینرمافزاریمانندشرکتAdobeبرایبهروزرسانیمحصوالتنصبشدهخود،نرمافزاری
مستقلرویرایانهشمادارندکهبااستفادهازآنمیتوانیدبرایبهروزرسانینرمافزارهایآنشرکتاقدامکنید.
درویندوز10همابزارViewInstalledupdatesوجودداردکهبرایبهروزرسانینرمافزارهاینصبشدهشرکت

مایکروسافتمورداستفادهقرارمیگیرد)شکل39(.
برایبرخیازبرنامههاینصبشده،نرمافزارهاییوجوددارندکهبهصورتخودکاروجودنسخهجدیدبرنامهرا

بررسیمیکنندوبرایبهروزرسانیبرنامهاقداممیکنند.

فیلمرامشاهدهکرده،فعالیتراانجامدهید.

WindowsUpdateشکل38-پنجره

فیلمشماره10155:بهروزرسانیویندوز10

بابهروزرسانیسیستمعاملچهتغییراتیممکناستدرسیستمعاملبهوجودآید؟

فیلم

پژوهش

تاریخاولینبهروزرسانیویندوزرامشخصکنید.فعالیت کارگاهی
ساعتبهروزرسانیرااز1تا7صبحقراردهید.

کارگاه 5   به روزرسانی نرم افزارهای کاربردی  

نامدوبرنامهایرابنویسیدکهشناساییوبهروزرسانینرمافزارهاینصبشدهراانجاممیدهند. پژوهش
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InstalledUpdatesشکل39-پنجره

ارزشیابی  مرحله3

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(
نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

به روزرسانی 
نرم افزارها

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه

سیستمعاملرویآننصبو
دارایاتصالبهاینترنتاست.

زمان:10دقیقه

باالترازحد
3بهروزرسانیسیستمعاملباانجامتنظیماتکاملانتظار

درحدانتظار
تنظیماتساعتفعالبودنرایانهوساعتراهاندازی

2رایانهبرایبهروزرسانیسیستمعامل

پایینترازحد
1بهروزرسانیسیستمعاملباتنظیماتپیشفرضانتظار

اگرنرمافزارهاییکهرویرایانهشمانصبشده،نسخهاصلینباشدممکناستدرصورتبهروزرسانیبامشکل
مواجهشده،دیگرنتوانیدازآننرمافزاراستفادهکنید.

یادداشت

منابع رایانه
منابعرایانهبهدوصورتمنابعسختافزاریومنابعنرمافزاریهستند.منابعسختافزاریشاملپردازنده،حافظه
اصلی،فضایذخیرهسازیدیسکسخت،شبکه،وتمامتجهیزاتجانبیمتصلبهرایانهاست.منابعنرمافزاری

شاملاطالعاتوپروندههااست.
یکیازمهمترینوظایفسیستمعامل،مدیریتمنابعسختافزاریونرمافزاریاستکهزمینهاستفادهبهینهاز
منابعموجودرابرایهریکازبرنامههایرایانهفراهممیکند.درزماناجرایبرنامه،سیستمعاملمنابعرابرحسب
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دربرخیازمواردبرنامهایکهباآنکارمیکنیدبامشکلمواجهشده،بهروشمعمولنمیتوانپنجرةآنرابست
وبایداجرایآنرامتوقفکنید.گاهیالزماستفهرستبرنامههایدرحالاجراراببینیدوبررسیکنیدکه
کدامبرنامهمیزانپردازشبیشترینیازداردوهربرنامهچهمیزانازحافظهRAMرابهخوداختصاصدادهاست.
میخواهیدبهصورتلحظهایبدانیدمیزانارسالودریافتدادهازاینترنتچقدراست.دربسیاریازمواقعپایین
بودنسرعتسیستمبهخاطراجرایناخواستهیکفرایند)process(یاسرویساستوالزماستشمادربارهآن

فراینداطالعاتیکسبکنید.
یکیازبرنامههاییکهبرایمدیریتمنابعمورداستفادهقرارمیگیرد،برنامهمدیروظایف)TaskManager(است.

بااستفادهازاینبرنامهمیتوانمنابعاختصاصدادهشدهبهوسیلهسیستمعاملرامشاهدهوبررسیکرد.

کلیدهایCtrl+Alt+Deleteرافشارداده،گزینهTaskManagerراانتخابکنید)شکل40(.

کارگاه 6   مدیریت برنامه های در حال اجرا   

پنجره Task Manager را باز کنید.

     میزان استفاده منابع سخت افزاری به وسیله برنامه های در حال اجرا را مشخص کنید.

1

2

دوروشدیگربرایدسترسیبهبرنامهTaskManagerبنویسید.
.1
.2

بهنظرشماراحتترینوسریعترینروشاجرایبرنامهTaskManagerکدامروشاست؟

کنجکاوی

ازپردازشگر،حافظهاصلی،حافظه آنها برنامههایدرحالاجراومیزاناستفاده زبانهProcessesفهرست در
ذخیرهسازیوشبکه)منابعسختافزاری(نمایشدادهمیشود.برنامههادراینزبانهبهسهگروهتقسیممیشوند:

TaskManagerشکل40-پنجره

نیازدراختیاربرنامههاقرارمیدهد.فرضکنیددوبرنامههمزمانبخواهندازچاپگراستفادهکنند،سیستمعامل
اطالعاتآنهارادرحافظهمیانی)Buffer(قرارداده،برایجلوگیریازتداخلبراساساولویتازپیشتعیینشده
اطالعاترابهچاپگرارسالمیکند؛بنابراینکارسیستمعاملایناستکهبداندهربرنامهازکداممنابعاستفاده

میکندوتخصیصمنابعبهبرنامههارامدیریتکند.
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الف( Apps:برنامههاییکهپسازباالآمدنویندوز،بهوسیلهکاربراجراشدهاند.درشکل40تعداد7برنامهدر
حالاجرااست.بهازایهربرنامهدرحالاجرا،پنجرةجداگانهایوجوددارد.

ب( Background processes:فهرستبرنامههاییکهدرپسزمینهویندوزاجراشدهاند،شاملبرنامههایمقیم
درحافظهاستکهمانندنرمافزارضدویروسوراهاندازسختافزارهایمختلفاستباورودبهویندوزبهطورخودکاراجرا

میشوند.
ج( Windows processes:فهرستبرنامههایسیستمیویندوزاستکهباورودبهویندوزاجراشدهوشامل

سرویسهایموردنیازویندوزهستند.

زبانه در EndTask انتخابکرده،رویدکمه را موردنظر برنامه اجرا، درحال برنامههای از یکی بستن برای
Processesکلیککنید.اگربرنامهاییکیازمنابعمانندپردازندهرابهطورکاملدراختیاربگیرد،رایانهنمیتواند
کاردیگریانجامدهدودراصطالحمیگوییمرایانههنگ)Hang(کردهاست.دراینمواردنمیتوانبرنامهمورد

نظررابهصورتمعمولبستوبایداجرایآنراازپنجرهTaskManagerمتوقفکنید.
برایبرخیازبرنامههامانندWindowsExplorerبهجایدکمهEndTaskدکمهRestartقراردارد.اگربرخی
ازبخشهایویندوزمانندمنویشروعدچارمشکلمیشوندباراهاندازیمجددWindowsExplorerمیتوانید
مشکلراحلکنید.اگراطالعاتیدرخصوصبرنامهدرحالاجرانیازدارید،پسازراستکلیککردنرویگزینه

موردنظر،گزینهSearchonlineراانتخابکنید.

باتوجهبهپنجرهTaskManagerرایانهخود،فهرستبرنامههایدستهApps،Backgroundprocessesوفعالیت کارگاهی
Windowsprocessesومیزانمنابعمورداستفادهآنهارامشخصکنید.

تعدادبرنامههایBackgroundprocessesوWindowsprocessesرایانهخودوهمگروههایخودرامقایسه
کنید.درصورتوجوداختالفنامبرنامهرابنویسید.

ابتدابرنامهماشینحسابرااجراکرده،سپسازطریقTaskManagerآنراببندید.فعالیت کارگاهی
باکلیککردنرویدکمهRestartپسازانتخابWindowsExplorerچهاتفاقیرخمیدهد؟

سرویسهای ویندوز، سرویسهای مانند آنها از برخی ندارند. مستقل پنجره اجرا حال در برنامههای تمام
آنتیویروسهاوافزونههایمختلفسیستمبهصورتمخفیومقیم)resident(اجرامیشوند.

یادداشت

اجرای یکی از برنامه ها را به وسیلة برنامه Task Manager متوقف کنید. 3

چرابرایبرخیازبرنامههادکمهEndTaskغیرفعالاست؟ پژوهش
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درزبانهPerformanceمیزاناستفادهازمنابعسختافزاریشاملپردازنده،حافظهاصلی،فضایذخیرهسازیو
شبکهبهصورتگرافیکیلحظهبهلحظهنمایشدادهمیشود.

باانتخابپردازندهعالوهبرمشخصاتدقیقآن،سرعتوهمچنینتعدادپردازشهایدرحالانجامنمایشداده
میشود.باراستکلیککردنرویگرافشبکهوانتخابگزینهViewهممیتوانیدبهایناطالعاتدسترسیپیدا

کنید)شکل41(.

زبانهApphistoryمدتزماناستفادهازپردازنده،میزاناستفادهازشبکهومیزانبهروزرسانیبرنامههاییرانشان
میدهدکهدرمترووجوددارند.باکلیککردنرویگزینهDeleteusagehistoryمیتوانزماناستفادهراresetکرد.

TaskManagerدرPerformanceشکل41-زبانه

بهکمکهنرآموزخوداطالعاتمشخصشدهبرایپردازنده،حافظهودیسکسخترابررسیکنید.

کدامبرنامهدررایانهشمابیشترازپردازندهاستفادهمیکند؟

کنجکاوی

کنجکاوی

همهبرنامههایبازبهغیرازTaskManagerراببندیدومیزاناستفادهازپردازنده،حافظهاصلیوشبکهخودفعالیت کارگاهی
رابارایانهدیگریمقایسهکنید.

برنامهMicrosoftWordرابازکنیدودوبارهمیزانتغییراترابررسیکنید.

میزان استفاده از منابع برنامه های صفحه اول ویندوز )مترو( را تعیین کنید. 5

نمودار میزان استفاده از منابع سخت افزاری را مشاهده کنید. 4
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TaskManagerدرUsersشکل43-زبانه

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

فهرستبرنامههاییراکهرویرایانهشمابهمحضورودبهویندوزاجرامیشوندتهیهکنید.برنامهآنتیویروس
راغیرفعالکرده،مجدداًفعالکنید.

پسازانتخابنامکاربر،بررویدکمهDisconnectکلیککرده،دوبارهباکاربرجاریواردویندوزشوید.

درزبانهUsersفهرستکاربرانیکههمزمانازاینرایانهاستفادهمیکنندبههمراهمیزاناستفادهآنهاازمنابع
دکمه روی کرده، انتخاب فهرست از را موردنظر کاربر رایانه، با کاربر ارتباط قطع برای میشود. داده نمایش

Disconnectکلیککنید)شکل43(.

فهرست کاربران رایانه و میزان استفاده از منابع را تعیین کنید. 7

اگربهیکیازاینبرنامههانیازیندارید،میتوانیدآنراغیرفعالکنید.پسازانتخاببرنامهموردنظر،باکلیکروی
دکمهDisableآنراغیرفعالکنیدتامنابعسیستمآزادشوند.چنانچهدوبارهبهآنبرنامهنیازداشتید،میتوانید

پسازانتخابرویدکمهEnableکلیککنید)شکل42(.

TaskManagerدرStartupProgramsشکل42-زبانه
6      یکی از برنامه هایی را که به محض ورود به ویندوز اجرا می شوند، غیرفعال کنید.
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مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(
نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مدیریت برنامه های 
در حال اجرا

مکان:کارگاهاستانداردرایانه
تجهیزات:رایانهایکه

سیستمعاملرویآننصب
است.

زمان:15دقیقه

باالترازحد
انتظار

-Startupتعیینبرنامهوسرویسهایدرحالاجراو
تعیینمیزانمنابعمورداستفادهبرنامهها-فعالو
غیرفعالکردنبرنامههایStartup-بستنبرنامه
درحالاجرا-متوقفکردنیکسرویس-تعیین
اولویتپردازشواختصاصهستهپردازندهمعینبه

برنامه-قطعارتباطکاربر

3

درحدانتظار

-Startupتعیینبرنامهوسرویسهایدرحالاجراو
تعیینمیزانمنابعمورداستفادهبرنامهها-فعالو
غیرفعالکردنبرنامههایStartup-بستنبرنامه

درحالاجرا-متوقفکردنیکسرویس
2

پایینترازحد
انتظار

اجرایبرنامهمدیروظایف-تعیینبرنامهو
Startup1سرویسهایدرحالاجراوتعیینبرنامههای

معیار شایستگی انجام کار :
کسبحداقلنمره2ازمراحلپشتیبانگیریازاطالعاتومدیریتبرنامههایدرحالاجرا

کسبحداقلنمره2ازبخششایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطیونگرش
کسبحداقلمیانگین2ازمراحلکار

ارزشیابی  مرحله 4

فیلمشماره10156:مدیریتبرنامههایدرحالاجرا فیلم

ابتدابرنامهماشینحسابرااجراکردهسپسطوریتنظیمکنیدکهفقطازهستهآخراستفادهکند.فعالیت کارگاهی
مسیرذخیرهفرایندهارادرزبانهDetailsنمایشدهید.

فهرستبرنامههاییرانمایشدهیدکهبهصورتپسزمینهاجرامیشوند.
برنامهماشینحسابراازطریقبرنامهTaskManagerاجراکنید.

آنچهآموختم:
.1
.2
.3

برداشت

درزبانهDetailsجزئیاتبیشتریازفرایندهانمایشدادهمیشودواینامکانوجودداردکهاولویتهایپردازش
)priority(راتعیینکرد.همچنینمیتوانمشخصکردکههربرنامهازکدامهستهاستفادهکند.بهطورپیشفرض
برنامههاازهمههستههایپردازندهاستفادهمیکنند.درصورتهنگکردنبرنامهمیتوانتوضیحاتیازعلتهنگ

کردنآنبرنامهدریافتکرد.
درزبانهServicesفهرستسرویسهایدرحالاجراباامکانمتوقفکردنآنهانمایشدادهمیشود.

اولویت پردازش و شماره هسته پردازنده را برای فرایندها تعیین کنید. 8
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شرح کار:
1 - پشتیبان گیری از اطالعات

2 - بازیابی نسخه پشتیبان
3 -به روزرسانی نرم افزارها

4 - مدیریت برنامه های در حال اجرا

استاندارد عملکرد: 
بااستفادهازسیستمعاملونرمافزارهاینگهداریسیستم،تهیهوبازیابینسخهپشتیبان،بهروزرسانینرمافزارهاومدیریتبرنامههایدرحالاجرارابراساس

دانشکسبشدهانجامدهد.

شاخص های مرحله کار شماره مرحله کار

تعیینروش،زمان،منابعودرایومقصدپشتیبانگیریبراساسنیازیاسفارشکارفرما 1

اتصالحافظهحاویپروندهپشتیبانبهرایانه-انتخابمسیراجرایبرنامهبازیابیپروندهپشتیبان-انتخاباطالعاتبرایبازیابیبراساس
نیازیاسفارشکارفرما-تصمیمگیریدرموردجایگزینیپروندهبازیابیشدهباپروندهیاپوشههمنامدرمحلاصلیبراساسسفارش

کارفرما-تنظیماتانتخابپروندهپشتیبانوبازیابیشدهکهبایدنگهداریشوندبراساسنیازیاسفارشکارفرما
2

تعیینساعتفعالبودنرایانه-تنظیمساعتراهاندازیدوبارهرایانه-تنظیمراهاندازیمجددپسازبهروزرسانی-انتخابدریافتیاعدم
دریافترمزپسازبهروزرسانینرمافزار-انتخابمنبعدریافتبهروزرسانیها 3

تعیینمشخصاتبرنامههایدرحالاجراوانجامتنظیماتبرایبهبودعملکردسیستمبانظرکارفرماـتعیینمیزانمنابعیکههریک
ازبرنامههااستفادهمیکنندبهصورتعددیونمودار 4

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

معیار شایستگی: 

مکان:کارگاهرایانهمطابقاستانداردتجهیزاتهنرستانها
تجهیزات: رایانهایکهسیستمعاملیانرمافزارپشتیبانگیریرویآننصبودارایاتصالبهاینترنتاست-حافظهجانبی-پروندهپشتیبان

اطالعات
زمان :60دقیقه)پشتیبانگیریازاطالعات15دقیقه-بازیابینسخهپشتیبان15دقیقه-بهروزرسانینرمافزارها10دقیقه-مدیریتبرنامههای

درحالاجرا15دقیقه(

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 پشتیبانگیریازاطالعات 1

2 بازیابینسخهپشتیبان 2

1 بهروزرسانینرمافزارها 3

2 مدیریتبرنامههایدرحالاجرا 4

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری-تصمیمگیری-مدیریتمنابع-زبانفنی

انرژی پردازندهومصرف الکترونیکيتجهیزات-کاهشکارکرد و الکتریکي ارگونومي-کنترلحفاظتي رعایت
بهوسیلۀرایانهوتولیدحرارتکمتر-دقتدرنگهدارینسخهپشتیبان-رعایتاخالقحرفهایوامانتداریدر

استفادهازنرمافزارها

* میانگین نمرات:

*حداقلمیانگیننمراتهنرجوبرایقبولیوکسبشایستگی،2است.

شاخص ها :

جدول ارزشیابی پایانی
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