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 مقدمه

 .کند پردازش سپس و ذخیره خود را در اطالعات زیاد حجم تا است آمده ها انسان کمک به ،وتحلیل تجزیه قدرتمند ابزار یک عنوان به کامپیوتر

 ماشین اولین پاسکال .است بوده محاسباتي چرتکه ماشین اولین مثال عنوان به ،اند بوده حساب های ماشین شکل به بیشتر اولیه کامپیوترهای

 و متوالي های جمع طریق از این بر عالوه .کند جمع باهم را اعداد توانست مي ماشین این .ساخت میالدی 2461 سال در را دیجیتال محاسباتي

 .دهد انجام نیز را ضرب عمل توانست مي )شیفت( جایي جابه عمل

 شناسی واژه

 Barnhart Concise یابي ریشه نامه واژه پایه بر. داد مي انجام را ریاضي محاسبات که گفتند مي خودکاری دستگاه را انگلیسي کامپیوتر زبان در

 به 2981 سال از سپس است، بوده (کند مي محاسبه که معني )شخصي به گردید که وارد انگلیسي زبان به 2464 سال در کامپیوتر واژه

 مسیرهای محاسبه کارشان که آمریکایي و انگلیسي نظامي زنان به دوم کامپیوتر جهاني جنگ هنگام در .شد مي گفته مکانیکي محاسبه های ماشین

 .کرد مي اشاره بود، مشابهي ابزار وسیله به جنگي بزرگ های توپ شلیک

 ازآن پس .رفت مي کار به ها ماشیناین  معرفي برای (computing machines) حساب ماشین اصطالح هنوز میالدی 05 دهه اوایل در البته

 به زمان آن از فارسي در و بود 2465 دهه اوایل در ایران به ماشین این ورود .شد گرفته کار به آن جای به (computer) کامپیوتر تر کوتاه عبارت

 .است شده رایج فارسي در اخیر دهه دو در رایانه واژه .گفتند ميکامپیوتر  آن

 کامپیوتر تعریف

 عددی غیر و عددی اطالعات بر روی منطقي و ریاضي عملیات انجام به قادر همچنین است، ریزی برنامه قابل و حافظه دارای ماشیني کامپیوتر

 .است نوآوری خالقیت قدرت فاقد لیکن است،

 .دارد اختیار در را مقایسه و انجام محاسبه توانایي و است ریزی برنامه قابل انسان نیاز به توجه با که است الکترومکانیکي ای وسیله کامپیوتر

 .دهد ميما  به را موردنظر اطالعات ها آن روی بر پردازش و ها داده قبول با که است الکترونیکي دستگاهي کامپیوتر

 اجرا ها داده روی بر را دستورات ،کند ميذخیره  اش حافظه در ،کند مي دریافت خودش خارج از را دستورات و ها داده که است ماشیني کامپیوتر

 .دهد مي خاصي انجام کنترل تحت را کارها این و دهد مي تحویل را نتایج ،کند مي

 کامپیوتر در ها داده

 با انسان که هایي داده شکل شود ميگفته  data یا ها داده گیرد، صورت ها آن روی پردازشي تا شوند مي کامپیوتر وارد که خامي اطالعات به: داده

 .متفاوت است ،کنند مي اداره را ها آن کامپیوترها که هایي داده شکل با دارد سروکار ها آن

 سروکار ها آن با ها انسان که هایي داده تمام .است شده تشکیل 2 و 5 ارقام از که است باینری یا دودویي نمایش صورت به کامپیوتر در ها داده نمایش

 یک هم کنار در بیت هشت از ای مجموعه .گویند مي بیت یک را 2 و 5 هر که شوند مي تبدیل 2 و 5 از ای مجموعه به کامپیوتر به ورود هنگام دارند

 .سازد مي را بایت
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 تقدیر و تشکر:

دانم از کلیه سرورانی که مرا در نگارش این پژوهش رهن  بر خود الزم می "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"به مصداق آیه 

 نمایم.اند تشکر و قدردانی  منت خود نموده

 

 

 :از سپاسگزارم

که  مهندس داود رضائی اصلی مهدی رضائی اصلی و دکتر آقای جناب معاصر اندیشمند و ارجمند استادان فراوان مساعدت و راهنمایی

 .است حقیر شاگرد این حق در این بزرگواران داهیانه های راهنمایی و عنایت حسن و توجه بذل حاصل هست چه هر

 

 ...ام داشته را ها آن شاگردی افتخار که بزرگواری اساتید تمامی و
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                                       ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد

 کامپیوتر یافزار سختبخش اول: آشنایی با ساختار و اجزا 

 :افزارها نرمو  ها عامل سیستمکامپیوتر و روند پیشرفت کامپیوترها و  تاریخچه -1-1

 انجام را تفریق و جمع عملیات توانست ،دنده چرخ و اهرم چند وسیله به و بود ساخته را آن پاسکال بلز که بود ای ساده مکانیکي ماشین محاسبه ماشین نخستین

 .نامید( حساب ماشین) را آن و بدهد انجام هم را تقسیم و ضرب توانست مي که ساخت ماشیني پاسکال ماشین به دنده چرخ چند افزودن با نیتز الیب ازآن پس. بدهد

 کامپیوتر های نسل -2-1-1

 1499 تا 1491 اول نسل *

 و کننده ذخیره ها آن در را خود سرى اطالعات بتوانند که بودند کامپیوترهایى دنبال به ها دولت دوم، جهانى جنگ آغاز با

 با که ؛کردند کامپیوتر صنعت در گذاری سرمایه به شروع دلیل همین به. دهند انجام سرعت به هم را خود اطالعاتى محاسبات

 ساخت از او هدف. بسازد Mark I نام به الکترونیک تمام حساب ماشین یک شد موفق کرد مي کار IBM آیکن هاوارد شرکت

 دوم جهانى جنگ های سال طول در که دیگرى کامپیوتر .بود هایشان نقشه روى بر آمریکا دریایى نیروى محاسبات انجام ماشین این

 ذخیره قدرت دستگاه این. کرد طراحى EDVAC نام به دستگاهى نیومن فون جان 2806 سال در. داشت نام ENIAC شد ساخته

 .تجارى بود و بازرگانى محاسبات های دستگاه ارزشمندترین از که شد ساخته UNIVAC کامپیوتر 2802 سال در داشت. دیتا از را بهتر ها داده

 :اول نسل کامپیوترهای های ویژگی
 بود. بزرگ ها ماشین اندازه -1           داخلي.             مدارهای اصلي اجزای عنوان به خأل المپ از استفاده -2

 بود. زیاد گرمای ایجاد دلیل به قوی کننده خنک وسایل به نیاز -6                          داشتند.                                قوی برق نیروی به نیاز -4

 1419 تا 1491 دوم نسل*

 در ویژه به و رادیوها ،ها تلویزیوندر  خأل های المپ جای به ترانزیستورها. کرد ایجاد کامپیوترها توسعه درروند عظیمى تحول ترانزیستور اختراع 1948 سال در

 اختصاص خود به کمى را بسیار فضاى و شده کوچک کامپیوتر ابعاد شد مي باعث که بود این ترانزیستور اختراع مزیت ترین مهم .گرفتند قرار مورداستفاده کامپیوترها

 کردند استفاده گسترده صورت به فنّاوری این از که کامپیوترهایى نخستین .داشت بسزایى سهم نیز انرژى مصرف کاهش و محاسبات سرعت در و دهد

 یک و صفر جای به اسمبلى زبان از دوم نسل کامپیوترهاى در .بود اساس این بر LARC کامپیوتر طرح و Stretch کامپیوتر که طرح بودند اولیه ابرکامپیوترهاى

 .بود کاسته دودویى رمز های محدودیتو  مشکالت میزان از و شد مي استفاده

 :دوم نسل کامپیوترهای های ویژگی
 مغناطیسي. های حافظه -4شناور.                        ممیز محاسبات -1.                   خأل المپ جای به ترانزیستور از استفاده -2

 :نسل این افزار نرم
 گروهي پردازش -6              ای کتابخانه توابع از استفاده -4                 کامپایلرها از استفاده -1باال               سطح ای زبانه از استفاده -2

 :نمونه
UNIVAC LARC                 ،        2456 CDC                       ،1585 IBM 

 1499 تا 1419 سوم نسل*

 کوارتز از سنگ افتادند و آن براى فکر جایگزینى به دلیل دانشمندان همین به ،شد مي کامپیوترها داخلى های بخش به رساندن آسیب باعث ترانزیستورها زیاد حرارت

 از استفاده سوم نسل های پیشرفت دیگر از .کند طراحى را IC مجتمع مدار یک توانست 2809 سال کیبلى در جک .کردند سوم استفاده نسل کامپیوترهاى در

 2812 سال در و نسل این زمان در میکروپروسسور اولین .شوند تر هماهنگ باهم و کرده تبعیت هسته مرکزى یک از ها برنامه داد مي اجازه که بود عامل های سیستم

 .شد ساخته نسل این در بازهم و 2810 سال در هم کامپیوتر ریز اولین .بودند میکروپروسسورها نخستین سازندگان Motorola و Intel که شد ساخته
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 1440 تا 1499 چهارم نسل*

 توانایى و گذاشتند عرصه به پا ULSI و LSI، VLSI مانند هایي تکنولوژی میالدى هشتاد دهه در .است بوده افزاری نرم و افزاری سخت سرعت افزایش نسل این از هدف

 نیز ها آن قیمت و شده تر کوچک چهارم نسل در کامپیوترها ها تکنولوژی این از استفاده با .دهند جاى خود درون در را الکترونیکى قطعه ها میلیون داشتند که را این

 این کامپیوترها شدن دسترس قابل و تر ارزان و تر کوچک .بود شده بیشتر نسل این کامپیوترهاى در محاسبات نتیجه به اطمینان و قدرت، بازده نیز و یافت کاهش

 بازرگانى های شرکت و ها دولت انحصار از کامپیوترها تولید و توسعه تدریج به .کنند استفاده قابلیت کامپیوترها از بتوانند مردم عموم تا کرد مي فراهم را امکان

 و ها خانه ادارى، دفاتر در و ساخت را PCشخصى  کامپیوترهای نسل اولین 2892 سال در IBM .گرفت خود به تری عمومي هفتاد شکل دهه اواسط در و شده خارج

 .گرفت قرار مورداستفادهمدارس 

 :چهارم نسل کامپیوترهای های ویژگی
 چندکاربره . طراحي4                     هادی نیمه های حافظه از . استفادهVLSI                        1 مجتمع مدارات از . استفاده2

 کامپیوترها . مالتيvector processing                                                        0 برداری سوپرکامپیوترهای طراحي .6

 :افزار نرم
 موازی نویسي برنامه های محیط - 6مختلف      نویسي برنامه های زبان -4     هوشمند    کامپایلرهای -1        ای چندپردازنده های عامل سیستم -2

 :تاکنون 1440 پنجم نسل*

 .شود مي استفاده بزرگ العاده فوق مقیاس با مجتمع مدارهای از کامپیوترها این در .است هوشمند کامپیوترهای نسل پنجم نسل

 نسل پنجم: های ویژگی
 باال فرکانس با بیتي 46 های پردازنده از . استفادهVHSIC              4 های پردازنده از . استفاده1                         مجتمع        مدارات از . استفاده2

 آسنکرون های پردازش -1  بیشتر               موازی پردازش -2     :افزار نرم

 کامپیوتر: و انسان مقایسه -9-1-1

 کرد مقایسه باهم توان می زیر جهات از را کامپیوتر و انسان: 

 وارد صحیح طور به ها داده و باشند درست کامپیوتر به شده داده های دستورالعمل اگر که ستا آن کار انجام صحت و دقت از منظورکار:  انجام صحت و دقت .2

 زیرا کامپیوترها ؛کنند مي کار آن با که است افرادی عملکرد از ناشي دهد مي رخ کامپیوتر توسط ظاهر به که اشتباهاتي .کنند نمي اشتباه گاه هیچ کامپیوترها شوند،

 .کنند نمي اشتباه خود خودی به
 !نکنید است باور کرده اشتباه کامپیوتر که شنیدید و رفتید ای اداره به اگر لذا است دستورات برنامه مجری فقط کامپیوترها

 شوند، کامپیوتر وارد درستي به ها داده و ها برنامه اگر .شود نمي عصبانیت خستگي، احساسات، دچار زیرا داریم اعتماد کامپیوتر توسط کار انجام به: اعتماد قابلیت .1

 نداریم. نگراني و است بدون اشتباه کامپیوتر، کار از حاصل نتایج که هستیم مطمئن

 طریق از کامپیوتر .کند مي ذخیره خود حافظه در را ها آن به مربوط اطالعات خارج دنیای اشیاء کردن لمس و دیدن با انسان :ها داده سازی ذخیره میزان و نحوه .4

 .کند و ذخیره بگیرد خودش از خارج دنیای از را اطالعات تواند مي ورودی های دستگاه نام به هایي دستگاه
 .دهد انجام ثانیه یک از کمتر مدتي در را دستورالعمل ها میلیون توانند مي کامپیوترها :اطالعات به دستیابي سرعت

 کامپیوتر کاربردهای 

 مجازی. های دانشگاه مجازی، آموزش -دانشجویان اطالعات ثبت امور و نام ثبت برای دانشگاه، -آموزان دانش اطالعات نگهداری مدارس برای :آموزش .2

 کاال. خریدوفروش مالي، وانتقال نقل -کاال خریدوفروش سفارش الکترونیک، تجارت :تجارت .1

 آنالین. پزشکي خدمات - ها بیمارستان اطالعاتي های سیستم :پزشکي .4

 کارکنان. خروج و ورود ثبت -دستمزدها  و حقوق و کارکنان اطالعات ثبت -ادارات در اطالعات تبادل :اداری امور .6

 تلویزیوني. تبلیغات ساخت -نقاشي و طراحي آموزش، :هنر .0

 CAM-CAD مانند تولید و طراحي های برنامه -صنعتي های دستگاه :صنعت .4
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 ابرکامپیوترها -9-1-1

 درزمینه آن معرفي زمان در که گردد مي اطالق کامپیوتری به( Supercomputer): انگلیسي زبان در ابرکامپیوتر

 «ورود نیویورک» مجله توسط بار اولین برای عبارت این. باشد پیشرو دنیا در زمان واحد در محاسبه ظرفیت میزان

 .رفت کار به کلمبیا دانشگاه در ام بي ای سازهای جدول به اشاره برای

 ابرکامپیوترها صنعتی تاریخچه*

 این دست در بازار هم 2885 دهه تا و بود کرده طراحي( CDC) اطالعات کنترل بنگاه از کری سیمور شدند ارائه و ساخته 2845 دهه در که را سوپرکامپیوترهایي

 بازار جدیدش های طرح با کند اداره و اندازی راه را سیمور تحقیقات نام به خودش شرکت تا رفت و شد جدا کری سیمور که زماني. بود سوپرکامپیوترها

 به کسي کمتر و نکرد استفاده را سوپرکامپیوتر واژه هرگز کری خود. بود محاسبه ابر بازار تاز یکه( 2885-2890) سال پنج تا و گرفت دست در را سوپرکامپیوترها

 رقبای زیادی تعداد بودند آمده وجود به قبل دهه یک که کامپیوترها میني بازار ظهور با زمان هم 2895 سال در .کرد مي استفاده را کامپیوتر کلمه تنها او دارد، خاطر

 نظیری کم سفارشي های طراحي سوپرکامپیوترها امروزه. شدند حذف سوپرکامپیوتر بازار مبارزات بروز با 2885 دهه در ها این از بسیاری اما ؛شدند بازار وارد کوچک

 البته. کنند استفاده شان تجربه از تا خریدند را 85 دهه های کمپاني بسیاری که هایي شرکت همان. کنند مي تولید hp و IBM مثل صنعتي های شرکت که هستند

 فردا امروز سوپرکامپیوتر است ممکن. نیست ثابت و پایدار چندان سوپرکامپیوتر اصطالح. دهد مي ادامه سوپرکامپیوتر ساخت به ای حرفه صورت به هنوز کری بنگاه

 سیر های ماشین ترین سریع از تر سریع برابر ده بودند؛ سریع خیلي( اسکالر) ای نرده های پردازنده CDC های دستگاه اولین .شود معمولي کامپیوتر یک به تبدیل

 با پایین باقیمت را خودشان های پردازنده جدید تولیدکنندگان و رقبا بسیاری و پرداختند برداری محاسبات انجام به سوپرکامپیوترها اکثر 2815 دهه در. ها شرکت

 کردند مي کار موازی صورت به که برداری اندک های با پردازنده کامپیوترهایي 2895 دهه میانه و ابتدا در شوند. حاضر بازار در تا کردند ارائه بازار به کار روش همان

 به برداری های پردازنده از ها توجه مجدداً 2885 و 2895 ده اواخر در. داشت برداری پردازنده شانزده تا چهارده معموالً ماشیني هر .شدند استاندارد به تبدیل

 در) بودند مشتریان های سفارش هم برخي و آماده های نمونه ها آن از برخي و داشتند معمولي ریزپردازنده هزاران که شد معطوف معمول موازی پردازنده های سیستم

 ,power pc ازجمله شوند مي ساخته سرور نوع آماده میکروپروسسورهای اساس بر موازی های طرح امروزه (.نامند مي کشنده میکروهای حمله را این کاری اصطالح

Itanium, x94-46 و سفارشي داخلي های رابط و حجم کم های پردازنده که هستند دقیق تنظیمات با کامپیوتری های( کالستر) بسته سوپرکامپیوترها ترین مدرن و 

 .مورددارند به بسته

 (کاربر تک و کاربر چند) کوچک و بزرگ کامپیوترهای-9-1-1

 چندکاربره های سیستم ترین بزرگ میان محاسبه، های ماشین طیف میاني ی محدوده که است رایانه از ای گونه برای منسوخ ای واژه کوچک کامپیوتر یا کامپیوتر میني

 شامل ها ماشین این برای جدیدتر های کلمه. دهد مي تشکیل را (شخصي کامپیوترهای یا کامپیوترها ریز) کاربر تک های سیستم ترین کوچک و بزرگ کامپیوترهای

 .شود مي خدمتگزار و( عمومي LINUX/Linux و Sun Microsystems در) کاری ایستگاه ،(IBM در) میاني های سیستم

 کامپیوترها مینی تاریخچه*

 ای هسته ی حافظه و ترانزیستور آوری فن بر که سوم نسل کوچک های رایانه توصیف برای 2845 دهه در کامپیوتر میني ی واژه

 بیشتر قفسه چند معموالً ها آن کنند مي پر را اتاق تمام معموالً که بزرگ کامپیوترهای با مقایسه در. یافت گسترش بود بناشده

 که بود Digital Equipment Coporation شرکت بیتي دوازده PDP-9 موفق کامپیوتر میني اولین. گرفتند نمي جای

 ،2815 دهه در کامپیوترها ریز ظهور داشت با قیمت باال به امریکا دالر 24555 از میالدی 2846 سال در کار به شروع هنگام

 کامپیوترها ریز زمان آن در. کرد پر را پرظرفیت بزرگ کامپیوترهای و توان کم کامپیوترهای ریز میان فضای کامپیوترها میني

 DOS یا CP/M مانند program launcher ی ساده های عامل سیستم از که بودند ای ساده نسبتاً ی کاربره تک های ماشین

 استفاده یونیکس و VMS مانند کاربره چند و ای چندوظیفه های عامل سیستم از که بودند تری قوی های سیستم کامپیوترها میني که درحالي ،کردند مي استفاده

 .گفتند مي میني ابر اغلب باالتر یدکاربر با بیتي 41 های میني به که درحالي ند،دبو بیتي 24 هایي رایانه کالسیک کامپیوترهای میني. کردند مي

 شخصی کامپیوتر نخستین عرضه*

 کرد. معرفي ساینس مجله در 822A حساب ماشین برای تبلیغي در را "شخصي کامپیوتر" واژه بار، نخستین برای پکارد، هولت شرکت 
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 فروش برای ریزپردازنده نخستین عرضه*

 رایانه باقدرت تقریباً و ترانزیستور 1455 شامل ریزپردازنده این. کند مي عرضه 6556 بانام را تجاری ریزپردازنده نخستین اینتل،

ENIAC برای و داشت امروزی های تراشه از تر آهسته بار 1555 یعني کیلوهرتز 259 معادل سرعتي ماشین این. است 

 شد. طراحي Busicom حساب ماشین

 Altair9900 شخصی کامپیوتر*

 کامپیوتر این. بود انتظار از دور موفقیتي فروش، سال نخستین در آن هزاری چند فروش ولي شود،  نمي محسوب شخصي کامپیوتر نخستین Altair 9955 اگرچه

 فروخته Popular Electronics نشریه طریق از گیت یک مانند ماشین این. کرد فعال را Altair BASIC مایکروسافت افزار نرم که بود ماشیني نخستین شخصي

 .شد

 Apple 1 کامپیوتر عرضه*

 توسط Apple 2 شخصي کامپیوتر کردند مي اضافه آن به کلید صفحه و نمایشگر یک باید کاربران Apple 2 کامپیوتر با کار برای 

 به پالوآلتو در Homebrew رایانه کلوپ در بار نخستین برای کامپیوتر این. شد طراحي( Steve Wozniak) ووزنیاک استیو

 به دالر 444644 قیمت به را آن 2814 جوالی در و داد را کامپیوتر این فروش پیشنهاد ووزنیاک دوست جابز استیو. درآمد نمایش

 اضافه آن به کلید صفحه و نمایشگر یک باید کاربران رایانه این با کار برای. شد تولید دستگاه 155 حدود کامپیوتر این از. رساند فروش

 .کردند مي

 کرد اندازی راه را خود شخصی کامپیوتر تجارت IBM شرکت*

 ترین موفق اما نبود، شخصي کامپیوتر یک معرفي برای شرکت تالش نخستین این. کرد معرفي را خود رومیزی شخصي رایانه نخستین 0205 کامپیوتر IBM شرکت

 این که باورند این بر بسیاری. شود مي استفاده ها داده اطالعات ذخیره و بارگذاری برای صوتي های کاست از و داشت حافظه کیلو 24 تنها ماشین این. بود ها آن

 .است شخصي کامپیوترهای انقالب در انفجاری آغازی ماشین

 ایران در کامپیوتر تاریخچه-1-1-1

 بود صنعتي کشورهای در کامپیوتر ظهور از پس سال 25 حدود ایران به کامپیوتر ورود

 :کرد تقسیم دوره چهار به توان می را ایران در کامپیوتر تاریخچه

 از بعد سال 25 تقریباً ایران در کامپیوتر پیدایش ترتیب بدین. شد ایران وارد 2462 سال در کامپیوتر: کامپیوتر پیدایش. 2

 .بود صنعتي کشورهای در کامپیوتر ظهور
 سازی پیاده ،افزار سخت خرید برای زیاد رقابت با همراه دوره این. یافت ادامه 2445 سال تا و آغاز ایران در 2405 سال از کامپیوتر توسعه دوره :کامپیوتر توسعه. 1

 .بود کشور انساني نیروی فني های واقعیت به توجه با جامع های برنامه کردن دنبال و انساني نیروی بیشتر چه هر استخدام ،افزاری نرم عظیم های سیستم
 .شد انجام کلي بازنگری سری یک 2408 سال تا درنهایت و گرفت صورت تحوالتي و تغییر نیز کامپیوتر زمینه در ،اسالمي انقالب ظهور با :کامپیوتر بازنگری. 4

 توسعه افزار سخت و افزار نرم دوشاخه هر و شد آغاز کامپیوتر رشد بعدی مرحله 2441 سال در ها دانشگاه بازگشایي از پس :ایران در کامپیوتر رشد و بلوغ. 6

 .برد نام را فارسي خط و زبان پردازش توان مي دوره این کارهای ترین مهم از. یافتند فراواني

 ساختار کلی یک کامپیوتر:-2-1

 :شود می ساخته اصلی بخش چهار از کامپیوتر هر

 (CPU) مرکزی پردازش واحد -2

 (memory unit) .حافظه واحد -1

 (INPUT UNIT) ورودی واحد -4

 (OUTPUT UNIT) خروجي واحد -6

 (Microprocessor) ریزپردازنده -1-2-1

 و کرده عمل کامپیوتر مغز و قلب مانند بخش این. آن ارتباطي های درگاه و گذرگاه و( مرکزی پردازش واحد)CPU جز نیست چیزی میکروپروسسور یا ریزپردازنده

 (.CU) کنترل واحد -جانبي یا کمکي حافظه - (IAS) آني دسترسي با ذخیره یا اصلي حافظه - (ALU) منطق و حساب واحد: استاصلي زیر  های قسمت شامل

 (ALU) منطق و حساب واحد -1

  شكل حافظه خالصه طوربه يا ثبات حافظه -2

  (.CU) كنترل واحد -3

 

 
 (IAS) آني دسترسي با ذخيره يا اصلي حافظه الف(

 جانبیب( حافظه کمکی يا 
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 (CPU) مرکزی پردازش واحد -2-2-1

CPU سرعت. کند مي کنترل و اجرا را افزارها نرم که است شخصي کامپیوتر یک مغز CPU رایج سرعت امروزه. است شخصي کامپیوتر هر تمایز وجه ترین مهم اغلب 

CPU مگاهرتز هزار یک تا 955 بین (MHZ )یعني. است CPU دارد را ثانیه هر در عملیات بیلیون یک تا میلیون 955 انجام توانایي امروزی. 

 

 :از اند عبارت CPU اصلی وظایف
 (.ها برنامه) دستورات و ها داده نگهداری و ذخیره -2

 .عملیات اجرای ترتیب کنترل -1

 .کامپیوتر سیستم های قسمت سایر به دستورات صدور -4

 .خروجي واحد به آن ارسال و شده پردازش های داده حمل -6

 

 واحدهای با اطالعات تبادل برای CPU همچنین دارد نیاز( BUS) هایي گذرگاه به کامپیوتر سیستم در اجزاء سایر با ارتباط و وظایف انجام برای CPU که است بدیهي

 .دارد نیاز( PORT) درگاه نام به هایي مکان به خروجي و ورودی

CPU واحد های ویژگي و وظایف قسمت این در .است شده تشکیل ثبات حافظه و کنترل واحد  منطق، و حساب واحد بانام قسمت سه از ALU این. دهم مي آموزش را 

 .گرداند برمي اصلي حافظه به مجدداً را شده پردازشهای  داده و داده انجام را( IAS) اصلي حافظه در موجود های داده روی بر الزم عملیات واحد

 

 ALU دهد می انجام عملیات نوع دو: 
 .تقسیم و ضرب و تفریق و جمع مانند محاسباتي عملیات -2

 .منطقي OR و AND توابع اساس بر مقایسه و منطقي عملیات -1

ALU است شده تشکیل رجیستری و انباشتگر تعدادی از. ALU انباشتگر در را ها آن و گرفته اصلي حافظه از کنترل واحد نظارت تحت را ها داده ALU بارگذاری 

 جمع عمل. دهد مي تحویل ALU واحد به و یافته حافظه در آن آدرس اساس بر را A عدد ابتدا کنترل واحد کنیم، جمع را B و A عدد دو است قرار اگر مثالً. کند مي

 اصلي حافظه به کنترل واحد هدایت با عملیات حاصل یا و ؛شود اجرا بعدی عملیات تا شود مي نگهداری انباشتگر در عملیات حاصل و شده انجام ALU در B و A بین

 .شود مي منتقل

 

 CU کنترل واحد -9-2-1

 مداری هیچ .است کنترل واحد اصلي وظایف از عملیات نتایج هدایت و ها برنامه و ها داده دریافت. دهد مي انجام را کامپیوتر عملیات کلیه هدایت و کنترل وظیفه

 را نوع دستور سپس. برد مي پردازش واحد به را برنامه دستوراتها  دستورالعمل که است این واحد این های نقش از یکي .کند نمي عمل کنترل واحد اجازه بدون

 .گیرد انجام موردنظر عمل تا کند مي تولید را مناسبي سیگنال داده تشخیص

 حافظه واحد -9-2-1

 از ولي ،شده ذخیره موقت طور به اصلي حافظه در اطالعات .گویند مي RAM یا تصادفي دسترسي با حافظه را آن و دارد ارتباط واحدها سایر با کامپیوتر اصلي حافظه

 ورودی های داده. است اطالعات نگهداری و ضبط محل کامپیوتر حافظه .شود مي ذخیره دائمي طور به اطالعات ،دیسک یا کمکي حافظه نام به ها حافظه از دیگری نوع

. گیرد مي انجام ها داده روی شده خواسته عملیات آنجا در و روند مي منطق و محاسبه واحد به سپس و شوند مي ضبط کامپیوتر حافظه در ها دستورالعمل همراه به

 .است تغییریافته کامپیوتر تکامل طول در بیت ساختمان. نامند مي بایت را است کاراکتر یک معرف که بیت هشت مجموع. است( بیت) حافظه عنصر ترین کوچک

 بیان( بایت میلیارد یک حدوداً) 2516 با برابر( GB) گیگابایت یا بایت 2516 با برابر( MB) مگابایت یا بایت 2516 یا 125 با برابر( KB) کیلوبایت با حافظه ظرفیت

 حد آخرین تا و شده شروع صفر از ها بایت آدرس. دارند آدرس یک حافظه های بایت از هریک ،ها آن به سریع دسترسي برای حافظه وسیع حجم دلیل به. شود مي

 به بسته ها آن محتوای ولي است ثابت همواره حافظه های بایت آدرس. پذیرد مي صورت ها آدرس همین مبنای بر ها بایت به دسترسي. یابند مي ادامه حافظه ظرفیت

 .کند مي تغییر شوند مي ذخیره ها آن در که هایي داده
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 :حافظه واحدهای -9-2-1
Bit (بیت :)کرد ذخیره آن در توان مي را( 2) یک یا( 5) صفر مقدار دو فقط که است حافظه واحد ترین کوچک بیت. 

Nibble (نیبل :)ًشود مي گفته نیبل یک باشند قرارگرفته هم کنار که بیت 6 مجموعه به معموال. 

Byte (بایت :)هر عبارتي به است، بایت یک برابر( ها عالمت یا حروف ها، رقم یعني نویسه) کد یوني غیر نویسه هر حجم معموالً است، بیت 9 برابر معموالً بایت هر 

 .کند مي اشغال فضا بایت یک ساده نویسه
KB (کیلوبایت :)است بایت 254 برابر کیلوبایت هر عبارتي به است، بایت 2555 برابر کیلوبایت هر. 

KiB (بایت کیبي :)است بایت 125 برابر بایت کیبي هر عبارتي به است، بایت 2516 برابر بایت کیبي هر. 

MB (مگابایت :)است کیلوبایت 254 برابر مگابایت هر عبارتي به است، کیلوبایت 2555 برابر مگابایت هر. 

MiB (بایت مبي :)است بایت کیبي 125 برابر بایت مبي هر عبارتي به است، بایت کیبي 2516 برابر بایت مبي هر. 

GB (گیگابایت :)است مگابایت 254 برابر گیگابایت هر عبارتي به است، مگابایت 2555 برابر گیگابایت هر. 

GiB (بایت گیبي :)است بایت مبي 125 برابر بایت گیبي هر عبارتي به است، بایت مبي 2516 برابر بایت گیبي هر. 

TB (ترابایت :)است گیگابایت 254 برابر ترابایت هر عبارتي به است، گیگابایت 2555 برابر ترابایت هر. 

TiB (بایت تبي :)است بایت گیبي 125 برابر بایت تبي هر عبارتي به است، بایت گیبي 2516 برابر بایت تبي هر. 

PB (پتابایت :)است ترابایت 254 برابر پتابایت هر عبارتي به است، ترابایت 2555 برابر پتابایت هر. 

PiB (بایت پبي :)است بایت تبي 125 برابر بایت پبي هر عبارتي به است، بایت تبي 2516 برابر بایت پبي هر. 

EB (اگزابایت :)است پتابایت 254 برابر اگزابایت هر عبارتي به است، پتابایت 2555 برابر اگزابایت هر. 

EiB (بایت اگزبي :)است بایت پبي 125 برابر بایت اگزبي هر عبارتي به است، بایت پبي 2516 برابر بایت اگزبي هر. 

ZB (زتابایت :)است اگزابایت 254 برابر زتابایت هر عبارتي به است، اگزابایت 2555 برابر زتابایت هر. 

ZiB (بایت زبي :)است بایت اگزبي 125 برابر بایت زبي هر عبارتي به است، بایت اگزبي 2516 برابر بایت زبي هر. 

YB (یوتابایت :)است زتابایت 254 برابر یوتابایت هر عبارتي به است، زتابایت 2555 برابر یوتابایت هر. 

YiB (بایت یوبي :)است بایت زبي 125 برابر بایت یوبي هر عبارتي به است، بایت زبي 2516 برابر بایت یوبي هر. 

SB (سوتابایت :)است یوتابایت 254 برابر سوتابایت هر عبارتي به است، یوتابایت 2555 برابر سوتابایت هر. 

SiB (بایت سوبي :)است بایت یوبي 125 برابر بایت سوبي هر عبارتي به است، بایت یوبي 2516 برابر بایت سوبي هر. 

Kb (کیلوبیت :)است بایت 210 یا 219 برابر کیلوبیت هر عبارتي به است، بیت 254 یا 125 برابر کیلوبیت هر. 

Mb (مگابیت :)است کیلوبایت 210 یا 219 برابر مگابیت هر عبارتي به است، بیت 254 یا 115 برابر مگابیت هر. 

Gb (گیگابیت :)است مگابایت 210 یا 219 برابر گیگابیت هر عبارتي به است، بیت 258 یا 145 برابر گیگابیت هر. 

Tb (ترابیت :)است گیگابایت 210 برابر ترابیت هر عبارتي به است، بیت 2521 یا 254*145 برابر ترابیت هر. 

 

 .است Byte دهنده نشان B حرف اما است Bit دهنده نشان b حرفنکته: 

 اصلی های حافظه انواع -1-2-1

 (ROM) خواندنی فقط حافظه -1

 .شود نمي پاک سادگي به اطالعات این پس ازآن و پرشده مخصوص دستگاه با بار یک برای ها آن اطالعات که شود مي اطالق هایي حافظه به خواندني فقط های حافظه

 های ویژگي از. است ضروری کنند، مي صادر سیستم افزار سخت هدایت جهت مهمي های فرمان که کامپیوتر کلیدی و اساسي دستورات نگهداری برای ها حافظه این

 .شود نمي پاک آن اطالعات برق قطع با که است این حافظه ع نو این مهم

 (RAM) موقتی حافظه -2

 از قبل ها داده و اجرا از قبل ها برنامه معموالً. است کامپیوتر حافظه اصلي بخش همان باشند، مي معروف نیز Read/Write Memory به که اصلي یا موقتي حافظه

 جریان قطع با. شوند مي منتقل جانبي های حافظه به سپس و گردد مي ثبت ها حافظه این در نیز حاصله نتایج پردازش، از پس و شوند مي بارگذاری حافظه در پردازش

 اساسي معیارهای از یکي دسترسي، سرعت یعني عامل، این و است زیاد اطالعات به دسترسي سرعت حافظه نوع این در. شود مي پاک ها آن درون اطالعات برق،

 .هاست آن انتخاب
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 حافظه درون معموالً که اطالعاتی RAM از اند عبارت گیرند می قرار: 
 کند مي کنترل را جانبي های دستگاه و عامل سیستم اعمال تمامي که عامل سیستم مرکزی هسته -2

 عامل سیستم باالتر های الیه های برنامه -1

 کند مي تغییر دائماً که ساعت اطالعات و شوند مي ظاهر نمایش صفحه روی که هایي داده -4

 شوند مي فراخواني اجرا برای که مواقعي در کاربردی های برنامه -6

 شوند مي استفاده کاربردی های برنامه توسط که ها داده از بخشي یا همه -0

 (Auxiliary) جانبی حافظه -9

 کامپیوتر اصلي حافظه در ای برنامه و اطالعاتي های پرونده تمام که است زیاد قدری به موجودند کامپیوتری سیستم یک در که هایي برنامه و اطالعات مقدار معموالً

 بیمارستان به بار دو سالي که بیماری پزشکي پرونده اطالعات که ندارد لزومي مثالً. نیستند موردنیاز واحد درآن نیز ها برنامه و اطالعات این تمام طرفي، از. گنجد نمي

 .گیرد مي قرار مورداستفاده بار یک ماه شش هر فقط پرونده این زیرا. کند اشغال را آن فضای بیهوده و شده نگهداری کامپیوتر اصلي حافظه در همیشه کند مي مراجعه

 نسبت جانبي های حافظه ؛شوند نمي پاک نیز جابجایي اثر در و ندارد نیاز الکتریسیته دائمي منبع به و بوده فرار غیر ها حافظه این جانبي های حافظه عمده های ویژگي

 کامپیوتر رشد در که است خصوصیاتي از نیز خارجي های حافظه وسیله به اطالعات از برداری کپي و وانتقال نقل جابجایي، قابلیت .هستند تر ارزان اصلي های حافظه به

 .است مؤثر

 جانبی های حافظه انواع -9-2-1

 :مغناطیسی نوار -1

 پوش ولي است دو دویي شده، کد اطالعات اینجا در که تفاوت این با است صوت ضبط نوار روی بر آن ذخیره شبیه بسیار مغناطیسي نوارهای روی اطالعات ذخیره

 از. است معمول بسیار بزرگ کامپیوترهای در نوار از استفاده. شود مي سنجیده اینچ در بایت واحد وسیله به نوار یک ظرفیت. است پیوسته شکل به صوتي نواری

 .است زیاد نوار در اطالعات به دستیابي زمان دلیل همین به. شوند مي ضبط ترتیبي صورت به آن روی اطالعات که است آن نوار یک مشخصات بارزترین

 :سخت دیسک -2

 حتي و 45 تا ها هارددیسک حجم اکنون و داشت ظرفیت مگابایت 215 هارددیسک، ترین کوچک. است اطالعات پذیرش برای زیادی بسیار ظرفیت دارای دیسک این

 گردان دیسک که هنگامي. نداریم آن جسم با کاری کامپیوتر کاربر عنوان به ما و دارد قرار System unit درون در دیسک این. است یافته افزایش گیگابایت 215 و 95

 توان مي که شود مي گزارش( C) عالمت با ،Dos عامل سیستم وسیله به گردان دیسک این شود، مي روشن آن مخصوص چراغ باشد کار حال در دیسک این به مربوط

 .کرد منشعب آن از نیز را غیره و E:و D:درایوهای

 :نرم دیسک -9

. نمود منتقل دیگر سخت دیسک به را سخت دیسک یک در موجود اطالعات توان مي ها دیسک این با. است کوچک دیسک معني به DISKETTE آن دیگر نام که

 .شود مي اطالق نیز ثابت دیسک سخت، دیسک به که است جهت همین به و سطل به است حوض نسبت مانند دیسکت به هارددیسک نسبت

 دو. است محفوظ اطراف محیط با برخورد گزند از اتوماتیک طور به دیسک پذیر آسیب های قسمت و باشند مي سخت و محکم جسم دارای اینچ این 0/4 های دیسک

 .دهد مي نمایش را دیسکت این روی و پشت شکل زیر تصویر

 نوری دیسک-9

 که هستند نوری درایو نوع از درایوها این. است Compact Disk Read-only-Memory کلمات مخفف عبارت این. باشید شنیده را CD-Rom نام است ممکن شما 

 درایوها گونه این. شود مي گفته( خواندني فقط حافظه) Read-only-memory ها آن به جهت همین به و نمود استفاده ها آن در موجود اطالعات از شد مي فقط ابتدا

 ریز ،افزاری سخت تکنولوژی پیشرفت با .است مگابایت 405 حداقل CD-Rom یک نسبي ظرفیت نمونه برای. است اطالعات ذخیره برای زیادی بسیار ظرفیت دارای

 شدن کوچک اصلي، حافظه حجم ،CPU عملیاتي سرعت. شوند مي نزدیک بزرگ کامپیوترهای به هرروز و داده گسترش را خود های توانایي سرعت به کامپیوترها

 جانبي های حافظه زمینه در اما ؛شوند پیاده PC روی بر بودند، انجام قابل بزرگ کامپیوترهای وسیله به فقط قبالً که کارهایي اکثراً که شد باعث...  و افزار سخت حجم

 باعث لیزری های دیسک یا نوری های حافظه تکنولوژی ظهور. کند نمي برطرف را روز نیازهای( کمّي ازنظر) مغناطیسي های دیسک تکنولوژی، سریع پیشرفت باوجود

 انعکاس فن از استفاده با لیزری های دیسک این. باشد دسترسي قابل راحتي به باال بسیار های حجم لذا و یافته افزایش شدت به دیسک روی بر اطالعات چگالي که شد

 نوری های دیسک برتری. است 5 مقدار، باشد ضعیف انعکاس که مواردی و 2 مقدار، باشد قوی نور انعکاس که مواردی در. باشند مي اطالعات خواندن به قادر نور

 .است آن کمتر پذیری آسیب و کمتر حجم ،تر پایین قیمت سخت، دیسک به نسبت
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 دیسک روی بر را تصویری و صوتي های سیستم انواع توان مي لذا. است داده گسترش مگابایت 405 تا را سازی ذخیره قابلیت. نوری های دیسک برتر فنّاوری امروزه 

 .کرد اشاره تصویری نوری دیسک و صوتي نوری دیسک ،ای برنامه نوری دیسک به توان مي نوری های دیسک انواع از. کرد ارائه نوری

 (INPUT UNIT) ورودی واحد -9-2-1

 .گیرد صورت هایي پردازش ها آن روی بر تا کند مي کامپیوتر وارد گرفته کامپیوتر خارج از را ها داده که است دستگاه از ای مجموعه

 واحد این. دارد وجود ورودی واحد یک کامپیوتری سیستم هر در. دارد عهده بر را کامپیوتر داخل به آن انتقال و کاربر از اطالعات دریافت وظیفه ورودی واحد

 کامپیوتر داخل به را اطالعات تا دارد کامپیوتر با ای طرفه یک ارتباط دیگر سوی از واحد این. کند مي دریافت وی از را اطالعات و است ارتباط در کاربر با طرف ازیک

 تحویل افزار سخت به کامپیوتر برای فهم قابل شکل به را ها آن و کرده دریافت کاربر طرف از انسان توسط فهم قابل شکل به را اطالعات ورودی واحد. کند منتقل

 .دهند مي انجام را کامپیوتر داخل به اطالعات انواع نمودن وارد وظیفه ها آن همه اما ؛هستند متنوع بسیار ورودی وسایل. دهد مي

 نوری قلم - اسکنرها - کلید صفحه -ماوس  :از اند عبارت رایج ورودی وسایل از برخی 

 (OUTPUT UNIT) خروجی واحد -4-2-1

 تأمین حافظه یا و ورودی طریق از کامپیوتر موردنیاز اطالعات .کنند مي منتقل آن از خارج به گرفته کامپیوتر از را ها داده که است هایي دستگاه از ای مجموعه

 واحد. شود خارج انسان برای فهم قابل شکل به یا و شود مي ذخیره کامپیوتر حافظه در یا عملیات اجرای حاصل. گیرد مي انجام ریزپردازنده توسط ها پردازش. شود مي

 .دارد عهده بر را انسان برای فهم قابل های شکل از یکي به آن تبدیل و پردازشي عملیات حاصل گرفتن وظیفه کامپیوتر سیستم در خروجي

 مانیتور، چاپگرها، پالتر، بلندگو :کنم می معرفی را رایج خروجی وسایل از برخی. هستند متنوع بسیار کامپیوتر خروجی وسایل 

 اجزا کامپیوتر: افزار سختآشنایی با  -9-1

 :قبیل از است کامپیوتر قطعات کلیه شامل افزار سخت

 
 
 

 

 

 

 

 :(Motherboard)ردومادرب

 متصل کامپیوتر به بیرون یا داخل از که ای قطعه هر. شده تعبیه کامپیوتر مختلف اجزای دادن قرار جهت هایي اسالت آن روی که است بزرگ صفحه یک ردوب مادر

 .است متصل مادربرد به نحوی به کنید،

 

 

 

CPU: 

 جهت ابتدا، در دهید مي کامپیوتر به شما که اطالعاتي هر. است کامپیوتر خروجي و ورودی اطالعات پردازش یو پي سي وظیفه. است کامپیوتر مغز یو پي سي

 .شود مي یو پي سي وارد پردازش

 

 
 

 شبکه کارت 20 مودم فکس کارت 9 بورد مادر 2

1 CPU 8 کارت 24 گرافیک کارت TV 

 I/O کارت 21 بورد کي 25 پاور و کیس 4

 نوری قلم 29 مانیتور 22 دیسک فالپي 6

 RAM 28 ماوس 21 دیسک هارد 0

 کارت رسیور 15 پالتر 24 رام دی سي 4

 اسکنر 12 پرینتر 26 صدا کارت 1
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Power: 

 .کنند مي پخش شما سیستم در و کنند مي دریافت شهری برق به شده متصل کابل از را برق پاورها. است پاور عهده به کامپیوتر مختلف اجزای به رساني برق وظیفه

 

  

 

 

RAM: 

 .بود بیشتر خواهد شما سیستم کارکرد سرعت باشد باالتر رم سرعت هرچه. است اطالعات جابجایي ها رم اصلي وظیفه

 

  

 

 

Hard: 

. باشید داشته دسترسي آن به مجدداً توانید مي آینده در شما و شود مي بندی دسته هارد در کنید مي ذخیره شما که فایلي هر. است هارد شما اطالعات ذخیره محل

 .دارد وجود( خارجي) اکسترنال و (داخلي) اینترنال صورت دو به

 

  

 

 

  

Sound Card: 

 دریافت شما از را اطالعات یو پي سي کنید مي پخش صوتي فایل یک شما که زمان هر. دارد را صدا کننده پخش به صوتي های فایل انتقال و تبدیل وظیفه صدا کارت

 .شود مي پخش صوتي فایل و فرستد مي اسپیکر به را آن صدا کارت سپس. دهد مي صدا کارت به و کند مي

 

  

 

 

 

Graphic Card: 

 .میابند انتقال شما مانیتور به بعدازآن و شوند مي قطعه این وارد مشاهده قابل اطالعات تمامي. است کامپیوتر به مانیتور کننده متصل دستگاه گرافیک کارت

 

 

 

DVD-ROM: 

 .نمایید ذخیره CD یا DVD روی را خود اطالعات توانید مي شما وسیله این کمک به. است CD-ROM عهده به دی وی دی یا دی سي خواندن وظیفه
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CD Drive: 

 CD باشند مي دستیابي قابل نور تاباندن با که کنند مي ذخیره خواصي اساس بر را کامپیوتری اطالعات که هستند جدیدی نسبتاً تکنولوژی ها. CD دایره قطعات ها 

 CD هر روی بر .باشد کامپیوتری های داده و ها برنامه یا و صوت و تصویر فیلم، محتوی تواند مي CD یک. اند داده جای خود در را اطالعات انواع که هستند نازکي شکل

 بار یک فقط و خواند ها آن روی از را اطالعات توان مي فقط یعني ،(CD R) هستند خواندني فقط اغلب ها CD. نمود ذخیره اطالعات مگابایت 465 155 حدود توان مي

 نوری صورت به CD روی از را اطالعات که است ای قطعه CD ROM (.CD RW) دارند نیز را نوشتن بار چند قابلیت ها CD از برخي ولي نوشت ها آن روی توان مي

 نوشتن قابلیت CD روی از اطالعات خواندن بر عالوه که شود مي نامیده CD Writer که دارد وجود دیگری قطعه .دارد را اطالعات خواندن امکان فقط و خواند مي

 و CD ROM که IDE همان روی تواند مي و رود مي کار به ها DVD خواندن جهت که دارد وجود DVD ROM نام به دیگری نوری قطعه .دارد نیز را CD روی اطالعات

CD Writer نصب مراحل تمام .شود نصب ،شوند مي نصب CD Writer همانند CD ROM همه .است CD ROM این که باشند مي سرعت نشانگرهای دارای ها 

 به( 65x,25x,15x مثالً) سرعت نرخ شماره سه ها CD Writer در .ثانیه در داده کیلوبایت 205 با است برابر 2x سرعت. است مربوط ها داده انتقال سرعت به سرعت

 .CD خواندن سرعت و CD RW نوشتن سرعت CD R نوشتن سرعت با است برابر راست به چپ از ترتیب

 :Monitor یا نمایشگر

 مانیتورها. رود مي بکار گرافیک کارت و کامپیوتر در شده پردازش اطالعات نمایش برای است، تلویزیون همانند که دستگاه این

 مانیتورها .است بقیه از تر کاربردی آن اینچ 20 اندازه حاضر حال در که هستند اینچ 12 و 21 ،20 ،26 مختلف های اندازه دارای

 تر ارزان و نداشته اشعه که رود مي کار به اطالعات نمایش و گیری گزارش جهت رنگ تک که باشند مي رنگ تک و رنگي انواع دارای

 تقسیم رنگ میلیون 40 و رنگ 104 رنگ، 24 رنگ، 6 ترتیب به یا CGA SUPERVGA VGA EGA انواع به رنگي نوع و است

 ضعیف گرافیک کارت اگر. دارد مستقیم تأثیر مانیتور بر گرافیک کارت نوع البته رادارند ویدئویي تصاویر پخش امکان که شود مي

 اشعه مانیتور پشت طرف که کرد توجه نکته این به باید .بالعکس یا داشت خواهیم ضعیفي تصاویر باشیم داشته قوی مانیتور و

 .داشت خواهد کمتری اشعه باشد تر صاف مانیتور نمایش صفحه هرچقدر. کرد خودداری مانیتور پشت در نشستن از باید و کند مي صادر جلو طرف به نسبت بیشتری

 

 :(mouse) ماوس و( keyboard) کلید صفحه

 تا 251 جدید نسل و بوده کلیدی 251 و 252 قدیم نسل که است( جدید نسل و قدیم نسل) مختلف انواع دارای که شده طراحي اطالعات ورود جهت کلید صفحه

 از بعضي انجام و منوها کردن کنترل و منوها کردن باز جهت که است کامپیوتر به اطالعات ورود ابزارهای جزو بورد کي همانند نیز ماوس .است کلیدی 226

 بازار در نیز آن سیم بي نوع. است لیزری و ای ساچمه انواع دارای ماوس. دهد مي انجام تایپ جز به را کلید صفحه کارهای کلیه طورکلي به و رود مي کار به دستورات

 .شود مي یافت

 

 

 

 :(Printer) چاپگر یا پرینتر

 نوع سه پرینترها. رود مي بکار غیره و گرافیکي های طرح و ها گزارش انواع چاپ جهت و شده کنترل کامپیوتر توسط که است دستگاهي

 موردنظر شکل طراحي باعث و زده ضربه مخصوص نوار روی ها سوزن این که داشته سوزن 16 درمجموع که سوزني نوع 2: باشند مي

 مطلوبي کیفیت که لیزری نوع 4. کند مي چاپ را موردنظر طرح و کند مي پخش کاغذ روی را جوهر که جوهرافشان نوع 1. شوند مي

 .شوند مي تقسیم نیز رنگ تک و رنگي دودسته به همچنین پرینترها .دارد

 :(LAN CARD) شبکه کارت

 شبکه کارت. رود مي کار به همدیگر امکانات گذاشتن اشتراک به و محلي شبکه یک ایجاد و کامپیوتر چند اتصال جهت کارت این

 شبکه یک در را کامپیوترها مختلفي های نحوه به توان مي. کند اطالعات تبادل ها ایستگاه سایر با که دهد مي اجازه ایستگاه هر به

 خود به مخصوص انتقال رسانه توپولوژی هر .خطي و ای ستاره ازجمله اند معروف شبکه های توپولوژی به که کرد متصل یکدیگر به

 شبکه یک کامپیوترهای بین ارتباط برقراری موجب و کرده متصل هم به را کامپیوترها انتقال های رسانه این که طلبد مي را

 .شوند مي

 

 نوری فیبر کابل و کواکسیال کابل تابیده، هم به سیم زوج کابل :از اند عبارت انتقال های رسانه متداول انواع از برخی. 
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 :TV کارت

 که نماید مي رادیو محلي و تلویزیوني های شبکه پخش به مجهز را کامپیوتر و بوده اسالتها روی بر نصب قابل که است کارت نوع یک

 .دارند نیز تلویزیون و ویدئو خروجي و ورودی ها بعضي

 قیمت ازلحاظ ها کارت این. ندارد دیگری امتیاز و است کامپیوتر به تلویزیوني های شبکه کردن اضافه جهت فقط کارت نوع این 

 .آورند درمي رکود حالت به را کامپیوتر از زیادی امکانات هم و کنند مي اشغال را حافظه هم و باشند نمي صرفه به مقرون

 :خروجی ورودی یا I/O کارت 

 صورت به را I/O کارت بوردها مادر اکثر حاضر حال در. دارد را جانبي لوازم با( Input/Output) اطالعات تبادل وظیفه کارت این

 که درصورتي و شود مي متصل I/O کارت به ماوس و رام دی سي و درایو هارد و درایو فالپي قبیل از جانبي لوازم کابل. دارند بورد روی

 .شوند مي وصل آن به باشد مادربرد روی بر Onboard صورت به

 :نوری قلم

 را غیره و امضاء واردکردن قبیل از نوشتاری کارهای و است نصب کابل آن انتهای قسمت به فقط که است معمولي قلم همانند نوری قلم

 .دهد مي انجام کامپیوتر در

 

 :(Scanner)اسکنر

 که باشند مي مختلفي انواع دارای اسکنرها. کند مي منتقل کامپیوتر به عیناً و گرفته عکس روی از را اطالعات که است دستگاهي

 معمولي های نوشته انتقال و قدیمي های کتاب سریع برداری عکس و گرافیک انتقال و امضاء انتقال قبیل از خاصي کارهای برای

 .اند شده ساخته و طراحي دستي،

 :پالتر

 را صنعتي و ساختماني های نقشه مانند کامپیوتر در نقشه و طراحي نوع هر مخصوص های قلم با که است بزرگ چاپگر نوع یک

 .نماید مي رسم تر بزرگ های اندازه در

 :Power و( Case) کامپیوتر جعبه
 فالپي ،هارددیسک اصلي، برد نصب برای ای آماده و مناسب فضاهای و شوند مي نصب آن روی بر کامپیوتر قطعات سایر که است پالستیکي یا و فلزی فضایي کیس

 یک و شود مي وصل پاور منبع به که پاور سیم یک کیس جعبه با همراه. دارند وجود مختلف اشکال و ها اندازه در ها Case. دارد ها کارت انواع و درایو CD درایو،

 پارامترهای کیس مهم خریدهای برگ از یکي. گردد مي ارائه شود مي استفاده کیس داخل در مادربرد کردن سوار برای که است قطعاتي شامل که کوچک جعبه

 جفت معموالً که گردند مي ارائه نیز کیس مخصوص های فن ها کیس از بعضي با همراه .باشد بزرگ زیاد نباید ظاهری ازلحاظ کیس همچنین. است آن کنندگي خنک

 را کیس هوای که نوعي از است بهتر فن این کنیم استفاده کیس برای فن یک از اگر. هوا خروج و کردن خالي برای دیگری و هوا مکش و جذب برای یکي هستند،

 باال حرارت درجه زیرا باشیم داشته را معقول سیستم دمای یک که است مهم خیلي. کند مي ایجاد سیستم دمای در را زیادی تفاوت زیرا باشد کند مي خالي بیرون به

 115 شهری برق ولتاژ کاهش وظیفه که دارد( Power) تغذیه منبع یک Case هر .شود مي ها آن خرابي باعث و گذارد مي تأثیر درایو هارد همانند ها قسمت بقیه روی

 بودن سالم اعالم و پاور تست اش وظیفه که دارد نارنجي رنگ به سیم رشته یک پاور. دارد عهده بر را ولت 2160 و 4 ،0 مثل دارد نیاز کامپیوتر که ولتاژهایي به ولت

: باشند مي نوع دو پاورها. برسد بورد مادر و SETUP به پاور جریان و قطع باطری تا فرستد مي مادربرد به سیگنالي شدن روشن موقع در و است بورد مادر به پاور

 که است ATX دیگر نوع و شود مي نصب مادربرد روی و است وسط در مشکي رنگ و داشته P9 P8 کابل دو که است باالآمده در آن شرح که( AT) معمولي پاورهای

 فکس طریق از وقتي یا و دارد وجود نیز افزاری نرم های برنامه داخل از کامپیوتر کردن خاموش امکان و شود مي خاموش و روشن سیگنال با و دارد کابل ردیف دو

 کار ATX بورد مادر یک با باید ATX کیس هر. دارند کوچکي سایز و هستند ATX همگي امروزی بوردهای مادر .شود مي روشن اتوماتیک کامپیوتر رسد مي پیغامي

 باید پاور منبع. نه یا کند مي تأمین را کافي ولتاژهای کیس آیا که است این دیگر مهم فاکتور آن، کنندگي خنک پارامترهای و کیس فیزیکي سایز بر عالوه. کند

 پاور منبع. هستند وات 455 پاور دارای امروزی های کیس بیشتر که هستند مختلفي های توان دارای ها پاورکیس منبع. کند تأمین را کافي توان و باشد باال باکیفیت

 بلکه کند مي استفاده وات 455 تمام از اوقات تمام در کامپیوتر که نیست این وات 455 از منظور. نیست کافي وات 105 پاور توان. باشد وات 455 حداقل باید

 .کند مي استفاده وات مقدار این از باشد داشته الزم که توان هرچقدر
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 ولتاژها این از. کنند مي مصرف را توان بیشتر ،ها کارت ویدئو مانند شوند مي لود که وسایلي و DVD و CD نوع از درایوهای قبیل از شوند مي استفاده که وسایلي 

 برای دیگری و کامپیوتر پاور دادن نشان برای یکي باشند، داشته LED دو حداقل باید ها کیس. شود مي استفاده نیز کیس روی LED نشانگرهای ساختن فعال جهت

 جز به USB وسایل مثال، برای. هست نیز استثناهایي اما کند مي عمل خوب موارد بیشتر در باال، کیفیت وات 455 پاور منبع یک .درایو هارد بودن فعال دادن نشان

 ای زنجیره صورت به را USB وسایل از تعدادی اگر مطمئناً. کنند مي تغذیه کامپیوتر پاور منبع از USB کابل طریق از دارند، ای جداگانه پاور سیستم که هایي آن

 راحتي به .باشیم داشته کنیم استفاده باید که پاوری وات مقدار از جدیدی ارزیابي یک باید دهیم تغذیه کامپیوتر پاور منبع وسیله به را ها آن همه و کنیم استفاده

 .نمود آن جایگزین را پاور بهتر یک و برداشت را کیس یک تغذیه منبع توان مي

 کامپیوتر اجزا مونتاژو  پیکربندی -9-1

 راهنمای توانید مي شما ادامه در. است شده غیرممکن تقریباً اتصاالت و ها کابل قطعات، اشتباه نصب و است استانداردشده کامالً دسکتاپ کامپیوتر صنعت امروزه

 الکتریسیته کامپیوتر مونتاژ مراحل شروع از قبل باید شما .دارد بستگي شما شخصي تنظیمات به مراحل برخي ترتیب که باشید داشته توجه کنید دنبال را گام به گام

 بدن ساکن الکتریسه توانید مي فلزی قطعه یک لمس با که درحالي کنند مي استفاده کار این مخصوص های دستکش از افراد از برخي کنید تخلیه را خود بدن ساکن

 استفاده آن از آموزش این در که قطعاتي .بزند آسیب شما گران و ظریف قطعات به تواند مي که است نامرئي تهدید یک ساکن الکتریسیته. کنید تخلیه را خود

 :است آمده زیر جدول در کنیم مي

 Intel Pentium G4109 461GHz Dual-Core Processor پردازنده

بورد مادر  MSI Z81 PC MATE ATX LGA2205 Motherboard 

 Crucial Ballistix Sport 24GB (6 x 6GB) DDR4-2455 Memory حافظه

 Samsung 965 Series 105GB 1602 Solid State Drive هارد

 EVGA GeForce GTX 195 Ti 4GB Superclocked Video Card کارت گرافیک

 Corsair SPEC-51 ATX Mid Tower Case کیس

 Corsair RM 605W 95+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply منبع تغذیه

 

 :(Motherboard) مادربورد روی CPU یو پی سی زدن جا و نصب -1-9-1
 قرار برای مناسبي اندازه که نارسانا کاری فضای یک باید شما. کنیم خارج جعبه از را مادربرد که است این دهیم انجام باید که کامپیوتر کیس مونتاژ مرحله اولین

 .کنید انتخاب را دارد مادربرد دادن

 

 

 

 

 

 

 
 دفترچه به توجه که باشد متفاوت کمي مرحله این است ممکن Motherboard کت سو به بسته که باشید داشته توجه. کنید بلند را CPU دارنده نگه اهرم

 .شود مي توصیه ردومادرب راهنمای

 

 

 

 

 

 

 
CPU کنید دقت آن های لبه به و بردارید محافظ پالستیک از را. 
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 سو این با کار هنگام بنابراین شوند مي خم راحتي به و هستند ظریف العاده فوق چون کنید دقت ها پین و ها کت سو به کنید بلند را اهرم گفتیم قبالً که طور همان

 .باشید مراقب بسیار ها کت

 

 

 

 

 
  

 در. دهد مي نشان را CPU قرارگیری درست جهت CPU روی متن همچنین هستند Motherboard کت سو گوشه در مانند پخ حالت یا فلش یک ها CPU تمام

 دهید. قرار CPU روی را براکت آرامي به حاال .دهید قرار کت سو خودروی مناسب جهت در را پردازنده فقط کنید اعمال فشاری هیچ نباید شما مرحله این

 

 

 

 

 
 هیچ باشید داده قرار خود جای در صحیح طور به را CPU شما اگر. دارید نیاز فشار به کمي شما اینجا در. دهید قرار خود جای در را CPU دارنده نگه بازوی یا اهرم

 .شد نخواهد وارد پردازنده به آسیبي

 

 

 

 

 
 .است شده نصب Motherboard روی CPU حاضر حال در. دارید نگه امن مکان یک در را پوشش این شود مي جدا حفاظتي کاور کشید مي پایین را اهرم وقتي

 

 

 

 

 

 CPU کولر نصب نحوه-2-9-1
 چهار های پین و کنید خارج بندی بسته از را آن کنید مي استفاده اینتل کولر از شما اگر. است پردازنده کولر یا کننده خنک نصب کامپیوتر کیس مونتاژ بعدی مرحله

 .کنید وارد فشار ها اهرم روی آرامي به و دهید قرار است CPU کت سو اطراف که هایي سوراخ روی را کولر طرف
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 .کنید وصل ردتانومادرب CPU_FAN هدر به را است آمده CPU فن از که سیمي انتهای PWM پینه 6 فن کانتور

 

 

 

 

 

 

 RAM رم نصب -9-9-1
 راهنمای دفترچه رم نصب برای خب. دارد بسزایي تأثیر ها برنامه و عامل سیستم اجرای سرعت در که است رم نصب کامپیوتر کیس مونتاژ بعدی مرحله

Motherboard پیدا را آن توان مي راحتي به و است رنگي اسالت این معموالً شود مي استفاده رم حافظه برای اسالت کدام که کنید تعیین و کنید مطالعه را خود 

 .دهیم قرار اش مربوطه توسعه شکاف یا اسالت در را رم این باید ما حاال .بازکنید را رم اسالت طرف دو های گیره رم نصب برای. کرد

 

 

 

 

 

 
 .ببیند آسیب Motherboard که باشد زیاد قدر آن نباید شما دست فشار که کنید توجه. شوند بسته ها گیره تا کنیم وارد کوچک فشار یک باید اینجا در

 

 

 

 

 

 

 کیس در مادربرد نصب نحوه -9-9-1
 .بردارید را آن و بکشید عقب سمت به را کناری های پانل و بازکنید را کیس های پیچ .دهیم قرار کیس در را Motherboard توانیم مي ما حاال

 .است ATX مادربورد سایز ما مورد در که باشند اندازه هم باید شما Motherboard و کیس. باشد شما کیس همراه دیگر جانبي لوازم و پیچ است ممکن

 

 

 

 

 

 
 را مادربورد خروجي/ورودی کانکتورهای بین فاصله که است فلزی پنل یک شیلد. کنید نصب را Motherboard خروجي/  ورودی کانکتورهای شیلد باید شما حاال

 .بشنوید را مانند تق صدای تا دهید فشار را ها گوشه اطراف و خارجي های لبه و دهید قرار کیس پشت شکاف در را فلزی پنل. دهد مي پوشش کیس پشت در
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 .دهید فشار پنل طرف به را مادربورد I/O کانکتورهای زیر تصاویر مانند ؛دهیم قرار کیس در را Motherboard توانیم مي حاال

 .شود مي وصل کیس به Motherboard بنابراین کنید وصل حالت ایستاده به را ها آن و کنید پیدا را شود مي عرضه کیس همراه که Motherboard های پیچ

 

 

 

 

 

 

 

 ها کابل اتصال -9-9-1
 .کنید وصل بورد مادر هدر به را شود مي خارج CPU از که پیني 6 اتصال

 

 

 

 

 

 
 .کنید نگاه Motherboard دفترچه به کنید پیدا را صحیح مکان توانید نمي شما اگر. کنید وصل Motherboard پینه 6 یا پینه 4 فن هدرهای به را فن های کابل 

 بهتر شما کیس داخلي قطعات و کند مي عبور بهتر هوا جریان باشند شده مرتب شما های کابل اگر. کنید مدیریت و مرتب را خود های کابل حاال همین از است بهتر

 .شوند مي خنک

 

 

 

 

 

 

 مادربرد در گرافیک کارت نصب نحوه -1-9-1
 .بردارید را PCIe خالي پالت خود گرافیک کارت اسالت اساس بر باید ابتدا گرافیک کارت نصب برای
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 .دهید قرار اسالت داخل را خود گرافیک کارت و بازکنید را دارند وجود گرافیک کارت اسالت انتهای در که هایي گیره رم، نصب نحوه مانند حاال

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ببندید را خود گرافیک کارت پیچ بعد .شوند بسته ها گیره و بگیرد قرار خود جای در گرافیک کارت تا دهید فشار پایین سمت به را کارت

 

 

 

 

 

 

 

 مادربرد به کیس های کابل کردن وصل -9-9-1
 .کنیم وصل تغذیه منبع اتصال از قبل را کیس جلوی پنل کانکتورهای باید ما مرحله این در

 

 

 

 

 

 

 وجود برچسب هرکدام روی و است شده داده نشان زیر تصویر در که هستند کوچکي بسیار های سیم که کنیم مي تمرکز کیس جلوی پنل هدر اتصاالت روی اول

 .دارد

  

 

 

 

 

 .نکنند مختل را هوا جریان و شوند نزدیک جلو هدرهای به تا دهیم مي عبور را ها کابل کیس شکاف طریق از
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 خود Motherboard دفترچه اطالعات طبق. کنید نگاه Motherboard دفترچه به حتماً قسمت این در. کنیم مي وصل Motherboard به را ها کابل ما حاال

 .کنید وصل Motherboard به را ها کابل

 

 

 

 

 

 
 پایین ردیف در معموالً هدر این. کنید وصل خود مادربرد در مربوطه هدر به را HD Audio کانکتور است جلو پنل در صوتي اتصال دارای شما کیس اگر

Motherboard کانکتور است ممکن شما کیس. است شده واقع AC81 کانکتور اگر که باشد داشته HD Audio ندارند شدن وصل به نیازی باشد داشته وجود. 

 

 

 

 

 

 
 USB 464 هدر روی به را اتصال این است تشخیص قابل راحتي به که است بزرگ اتصال کابل یک دارای جلو پنل Motherboard دقت زیر تصویر به اگر .کنید وصل 

 .است شده چاپ USB 464 عبارت Motherboard روی مربوطه هدر کنار در که شد خواهید متوجه باشید داشته

  

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید مرتب و مدیریت را خود های کابل کامپیوتر، مونتاژ مراحل ادامه از قبل است بهتر

 

 

 

 

 

 

 

 تغذیه منبع یا پاور نصب نحوه -9-9-1
 .دهید قرار کیس در زیر تصویر مانند را پاور دهید قرار ایستاده حالت به را خود کیس. است ساده بسیار پاور نصب نحوه
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 .کنید وصل خود کیس به دارد وجود که پیچي 6 با را پاور. کنید بررسي را خود کیس پیشت حاال

 

 

 

 

 

 

 

 پاور های کابل سازی مرتب -4-9-1
 .ببرید مادربرد سیني پشت به را ها کابل کلیه ابتدا

 

 

 

 

 

 
 وجود که هایي شکاف طریق از را( هستند CPU Power برچسب دارای معموالً که) پین هشت یا چهار EPS پاور کابل و پین وچهار بیست یا بیست ATX پاور کابل

 در برش یک ها کیس اغلب در. بود خواهد لبه امتداد در پین 16/15 کابل و Motherboard باالی در EPS پاور کانکتور. دهید قرار مربوطه هدرهای نزدیک دارد

 .کند پیدا کاهش کابل احتراق خطر تا دارد وجود پین هشت یا چهار EPS پاور کابل کردن رد برای مادربرد راست سمت باالی گوشه

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید وصل مادربرد CPU پاور کانکتور به را پین هشت یا چهار EPS پاور کاکنکتور

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید مشاهده مقابل تصویر در را اتصال این توانید مي شما. کنید وصل Motherboard هدر به را بزرگ پینه 16/15 کابل
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 به غالباً تغذیه منبع پینه هشت PCIe پاور کانکتورهای ببرید خود گرافیک کارت نزدیک شکاف طریق از را خود گرافیک کارت موردنیاز PCIe کانکتورهای

 .کنیم مي وصل گرافیک کارت به را پین 4 قسمت فقط باشد داشته پینه 4 کانکتور شما گرافیک کارت اگر که است شده تقسیم پین 4 و پین 1 های قسمت

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید وصل اند قرارگرفته کارت انتهای در که گرافیک کارت PCIe کانکتورهای به را ها کابل این

 

 

 

 

 

 

 

 کامپیوتر کیس در هارد نصب نحوه آموزش -10-9-1
 مخصوص جایگه در را خود هارد. HDD یا کنید خریداری SSD هارد که دارد بستگي شما به این. کنید نصب کیس داخل را خود موردنیاز هارد توانید مي شما حاال

 از بهتر و ندارند متحرک قطعات SSD هاردهای که باشید داشته توجه. برسانید حداقل به را ارتعاشات و کنید وصل کیس به را هارد پیچ با و دهید قرار کیس در آن

HDD هستند ها. 

 

 

 

 
 اتصال برای SATA پاور کابل. دارد مانند L حالت یک کانکتور دو هر. SATA پاور کابل و SATA دیتا کابل: دارند کانکتور دو به نیاز نوری درایوهای ازجمله درایوها

 .کنید وصل مادربورد SATA پورت به را دیگر طرف و کنید وصل هارد به را SATA دیتا کابل طرف یک ابتدا. دارد فشار کمي به نیاز

 

 

 

 

 

 .کنید وصل هارد SATA پاور کانکتور به تغذیه منبع از را SATA پاور کابل

 

 

 

 

 

 .کنید مدیریت و مرتب را خود های کابل بازهم حاال
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 ببندید. محکم را آنها پیچ با و دهید قرار خود جای در را کیس کناری های پنل آخر در

 کنید روشن را سیستم -11-9-1
 چیز همه اگر عامل سیستم نصب .اید رفته درست را مراحل چون! میگوییم تبریک شما به شد، بایوس محیط وارد و آمد باال سیستم شدن روشن دکمه زدن با اگر

 .باشید موفق. کنید نصب کامپیوترتان در را لینوکس یا و ویندوز عامل سیستم بوتیبل، فلش یا و دیسک یک طریق از توانید مي شما بود درست کامالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازگار شدن قطعات: های حالتسازگار و بهترین  -9-1

 .گرفت خواهید تون سیستم از رو ممکن کارایي بیشترین و خورد نخواهید بر مشکلي به کنید رعایت رو کلي نکته چند قطعات سازگاری مورد در اگر
. amd های پردازنده برای am 4 یا am 1 و اینتل های پردازنده برای 2200 و 110 های کت سو ازجمله دارند، مختلفي های کت سو یو، پي سي مختلف های مدل. 2

 لیست ،Motherboard سازنده سایت وب در معموالً. کنید نصب رو پردازندتون بتونید شما تا باشند یکسان باید یو پي سي و مادربرد روی بر ها کت سو این طبیعتاً

 .میدن قرار رو کند مي پشتیباني Motherboard خاص مدل اون که رو ای پردازنده های مدل تمامي

 مشخصات در که ؛هست رم نوع کننده مشخص شما Motherboard اول درجه در. هستند ddr 4 جدیدتر و ddr 1 تر قدیمي نوع در حاضر حال در ها رم. 1

Motherboard 4 رم از معموالً جدید سیستمهای در. میشه مشخص ddr در. سرعت و بدی زمان قبیل از داره، هم دیگری مشخصات رم خود. میشه استفاده 

 حافظه درگاه سرعت باالترین با رو رم سرعت نیست بد بگیرید تون سیستم از مطلوبي کارایي بخواین اگه ولي ندارین کاری ها این با شما عادی شرایط

Motherboard کالک ورا قصد که افرادی .کنید انتخاب هماهنگ پردازندتون و (OverClock) هایي رم باید که میدونن حتماً خوب دارن رو کردن سیستمشون 

 هر یعني ؛کنید انتخاب هم جفت تا 1 تا 1 باید رو ها رم این. هستند dual channel یا کاناله 1 طورمعمول به ها رم .کنند انتخاب کار این برای رو باالتر باقابلیت

( مادربرد دفترچه توضیحات به توجه با همرنگ، غیر) همرنگ جایگاه در رو جفت های رم شما اینکه برای. باشند مارک یک از ترجیها و هم مشابه دقیقاً ها رم از جفت

 دفترچه توضیحات به توجه با) نارنجي جایگاه در رو یکي و سبز جایگاه در رو یکي باید کنید مي استفاده همسان رم تا 1 از Motherboard در اگر فرضاً. بدین قرار

 کاناله 4 های مدل البته. بدین قرار همرنگ های جایگاه در رو هم مثل های رم بخواد شما از و کنه تغییر بندی رنگ این ممکنه دیگه های مدل در. بدید قرار( مادربرد

 .کنید استفاده باهم رو همسان رم تا 4 باید که داره وجود هم

 4PCI-E جدیداً و 1PCI-E موجود های درگاه. نداره وجود خاصي مسئله و میخورن رایج های ردومادرب به رایج گرافیک های کارت. هارد و پاور گرافیک، کارت. 4

 اینکه بعد و بکنه تأمین رو قدرتش بتونه تون پاور اوالً کنید مي استفاده قوی خیلي گرافیک های کارت از اگر کنید توجه باید. دارند سازگاری باهم دو هر که هستند

 کارت از اگه اما هست کافي عادی های سیستم برای green مثل خوب جنس وات 445 پاور یه طورمعمول به. هست مهم پاور. نه یا میگیره جا کیستون در اصالً

 برای ولي میگن باال کمي معموالً البته. هست نیاز پاور میزان چه حداقل که میشه ذکر گرافیک کارت دفترچه یا جعبه روی ،کنید مي استفاده قوی های گرافیک

 پاورتون کنید سعي همیشه و کنید رعایت کنید سعي هست، الزم وات 055 پاور حداقل نوشته( اون مشخصات در) گرافیک کارت جعبه روی اگر. نیست بد احتیاط

نسب شه و برای مثال  PCI-Express با شیار Motherboardرو یک  PCI-Express تنها مسئله مهم در مورد گرافیک اینه که کارت گرافیک .باشه مطمئني مارک

 ردتونومادرب sata درگاه که بشید مطمئن کنید مي استفاده سریع ssd هاردهای از نداره اگر خاصي مسئله هم هارد بگذارید E-PCI رو شیار  AGPنیاید یک گرافیک

 .هست برخوردار کافي سرعت از
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 کامپیوتر و تاپ لپ سیستم افزار سخت عملکرد یابی عیب و سالمت تست های روش -1-9-1

 مانیتور کردن چک و سالمت تست 
 ها آن بودن خاموش و روشن ترکیب و دهند مي نمایش را سبز و قرمز آبي، اصلي های رنگ که شده ساخته پیکسل میلیون چند تا هزار چند از مانیتور نمایش صفحه

 برای. شود مي محسوب خراب بازهم که دهد نشان را یکرنگ فقط یا است سوخته اصطالحاً که نشود روشن اصالً پیکسل چند یا یک دارد امکان. سازند مي را تصاویر

 نمایش صفحه کل رنگ تغییر با و کنید شروع را تست سایت به ورود محض به است CheckPixels سایت از استفاده ما پیشنهاد مانیتور های پیکسل سالمت تست

 آفالین تست برای .دهید قرار صفحه تمام حالت در را خود مرورگر F 22 کلید زدن با باشد یادتان را نکته این فقط کرد خواهید پیدا را سوخته پیکسل راحتي به

 .کنیم مي توصیه را IsMyLcdOK برنامه مانیتور پیکسل

 

 

 

 

 

 تاپ لپ و کامپیوتر کیبورد بودن سالم تست آنالین روش و برنامه معرفی 
 برای. شود داده تحویل تعمیر برای باید تاپ لپ کل خرابي صورت در تاپ لپ مورد در اما باشد نداشته خانگي کامپیوترهای در اهمیتي چنان آن کیبورد تست شاید

 تک تک را ها دکمه تمام و کنید کلیک Lunch the tester روی سایت به ورود با. است ممکن روش ترین راحت keyboardtester سایت کیبورد بودن سالم تست

 کنیم مي پیشنهاد را KeyboardTest کیبورد سالمت آفالین تست برای. کرد خواهد تغییر سبز به سایت در آن رنگ کند عمل هرکدام بزنید

 کامپیوتر هارددیسک سالمت تست برنامه HDD و SSD 
 تمام عالوه به. نیست مشخص رایانه عادی عملکرد در اوقات بسیاری آن خرابي که است هارد باشید، داشته نظر در باید افزار سخت تست در که قطعاتي ترین مهم از

 HDSentitel برنامه HDD نوع از هاردهای برای .کرد خواهد دچار بزرگي دردسر به را شما خرابي احتمال درصد یک و شود مي نگهداری هارد در شما های فایل

 اشاره. شد خواهد گزارش سکتور بد مثل مشکالتي درنهایت .کنید اجرا سرهم پشت را تست مراحل و کنید نصب را آن. دارد هارد سالمت تست برای کاملي امکانات

 .نباشید نگران داشتید سکتور بد اگرچند و بود آن بودن متداول دلیل به سکتور بد به

 هارد عملکرد و سالمت تست SSD کامپیوتر و تاپ لپ 
 تخمین برنامه این ویژه قابلیت. دهد مي گزارش درصدی صورت به را هارد سالمت برنامه این. کنید استفاده SSDlife افزار نرم از مشابه شکل به هم SSD های هارد در

 .شماست هارد عمر طول

 سالمت از اطمینان و افزاری سخت تست CPU و GPU 
 GPU و CPU افزاری سخت تست برای .است( GPU) گرافیک پردازنده و( CPU) اصلي پردازنده. شود انجام باید حتماً که افزار سخت تست در قطعات ترین مهم از

 های GPU در. کنید تنظیم را تصویر رزولوشن باید فقط اجرا از بعد. کند مي بررسي بودن سالم ازنظر را قطعه هردو که است Furmark برنامه گزینه بهترین

 باید حداقل رزولوشن قوی و اختصاصي پردازنده با های گرافیک کارت در و است کافي 115×2195 رزولوشن گرافیک کارت دارای ردهایوبرماد مثل غیراختصاصي

 .است خرابي وجود از ای نشانه شد لرزش دچار یا شد سیاه تصویر تست طول در اگر. باشد 2595×2815

 تست cpu 
 هرگونه اگر. کنید استارت بعد و انتخاب را CPU burner اصلي صفحه در .نیست Furmark سادگي به کدام هیچ اما دارد وجود مختلفي های برنامه CPU تست در

 شود مي صد در صد CPU تاپ لپ یا کامپیوتر با کار هنگام در اگر. است CPU بودن دار مشکل معنای به کردید مشاهده تست طول در شدن خاموش یا کردن هنگ

 باشد. عامل سیستم مثل افزاری نرم مشکل شاید نیست آن خرابي معني به حتماً

 تاپ لپ و کامپیوتر رم افزاری سخت سالمت تست 
 پذیر امکان است موجود ویندوز مختلف های مدل در که Windows Memory Diagnostics Tool برنامه طریق از و افزار نرم به نیاز بدون( RAM) رم سالمت تست

 وجو جست قسمت و پنل کنترل محیط در توانید مي همچنین. کنید کلیک Administrative Tools روی پنل، کنترل قسمت از ابزار، این به دسترسي برای. است

 .کرد خواهید مشاهده diagnose your computer’s memory problems عنوان تحت لینکي بخش همین در. کنید تایپ را memory آن،
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 رم خرابی تشخیص برای ها نشانه از برخی: 
 مرورگرهایي کردن باز که شود مي سبب فرآیند این. شود فریز ناگهاني صورت به ویندوز است ممکن هستید، خاص برنامه یک با کردن کار مشغول شما که زماني -2

 است ممکن کنند مي تصور کاربران از برخي آنکه حال است؛ رم بودن معیوب از ای نشانه مورد این .انجامد طول به دقیقه 6 تا حتي اکسپلورر اینترنت نظیر

 !باشد کرده حمله ها آن سیستم به مخرب های ویروس

 خطا این ،افزار نرم یا برنامه یک نصب براثر گاهي البته. شود مي سیستم ازکارافتادن باعث صفحه این! است مرگ آبي صفحه نمایش رم، خرابي دیگر بارز ی نشانه -1

 .کرد خواهید مشاهده را صفحه این تغییرات، اعمال یا جدید برنامه هیچ نصب بدون است، معیوب رم که زماني اما ؛شود ایجاد است ممکن

 داشته تواند مي مختلفي دالیل ویندوز شدن استارت ری البته. شود مي استارت ری درپي پي صورت به سیستم ویندوز، در خاص برنامه یک با کار حین است ممکن -4

 .دهد مي رخ کامپیوتر روی خاصي تغییر انجام بدون شدن استارت ری باشد، خراب تاپ لپ و کامپیوتر رم که زماني اما باشد،

 و نشوند ذخیره ،اید داده فرمان ویندوز در شما که نحوی به ها فایل اگر مثال عنوان به .است معیوب رم دیگر های نشانه از ،ها آن شدن ذخیره عدم و ها فایل خرابي -6

 .شوید مطمئن مموری یا رم شدن خراب از توانید مي باشید، کرده بررسي سالمت جهت از نیز را درایو هارد

 نمایان اسکرین روی دیتا ناموفق ارسال و رم شدن خراب براثر ها رنگ این. کنید مشاهده را نامتعارفي های رنگ ،تاپ لپ یا کامپیوتر با کار هنگام است ممکن -0

 .شوند مي

 .شود مي گزارش شما به صدا این با رم خرابي ،کنید مي استفاده که افزاری سخت نوع به بسته. است رم خرابي های نشانه از یکي ممتد، بوق صدای شنیدن -4

 کلی صورت کامپیوتر و تاپ لپ افزار سخت تست برای ای برنامه 
 از جدیدی نسخه هرسال که قدیمي افزار نرم این. کنیم مي پیشنهاد را SiSoftware شما به ندارید را قطعه هر برای جداگانه های آزمودن انجام برای کافي وقت اگر

 فقط ندارد تخصصي دانش به نیاز که است راحت ای اندازه به آن با کار. گیرد مي قرار مورداستفاده هم افزار سخت بندی رتبه و تخصصي بررسي در شده عرضه آن

Creat Report شوید مطمئن سالمتشان از و تست را مختلف قطعات دلخواه به یا کنید دریافت افزار سخت وضعیت از کامل گزارش تا کنید کلیک را. 

 عامل: های سیستمو آشنایی با  عامل سیستمدیسک و آماده کردن کامپیوتر جهت نصب  بندی پارتیشن -1-1

 عمل مستقل فضای یک همانند کاربر دید از ها قسمت این از یک هر که طوری به قسمت چند یا یک به هارددیسک فضای کردن تقسیم از است عبارت بندی پارتیشن

 فضای چند که است آن هم علت است، شده بدل اجتناب غیرقابل تقریباً امری به بندی پارتیشن اکسترنال و اینترنال های هارددیسک فضای افزایش با امروزه. کنند مي

 به معموالً فضا این اما مجهزند باال ظرفیت با های هارددیسک به امروزی کامپیوترهای .کنند مي نگهداری را اطالعات نامرتب بزرگ فضای یک از تر راحت شده تفکیک

 ،افتد بي ویندوز برای اتفاقي اگر و نشینند مي C درایو روی هم کنار در ویندوز های برنامه و ها فایل شما، خود اطالعات طورمعمول به. شوند نمي مدیریت مناسب نحو

 چند یا دو به هارد فضای بندی تقسیم با. مانند مي باقي C درایو در شده ذخیره های فایل و اطالعات ولي روند مي بین از سیستم روی شده نصب کاربردی افزارهای نرم

 و گذارد نمي درایوها بقیه اطالعات روی تأثیری هیچ یکي، افزاری نرم دیدن آسیب که شود مي تقسیم هم از مستقل فضای چند یا دو به فضا این درواقع قسمت،

 .نمایید حفظ ویندوز ازکارافتادن صورت در حتي را خود های فیلم و ها عکس اسناد، و کرده جدا ویندوز ای برنامه های فایل از را خود اطالعاتي های فایل توانید مي

 کل که بگیرید نظر در را کمدی مثال برای. است شده بندی طبقه اطالعات به تر سریع و تر آسان دسترسي و هارد فضای از بهینه استفاده بندی پارتیشن دلیل ترین مهم

 ها هارددیسک فضای و شود مي مشکل بسیار آن داخل در دیگر تجهیزات با همراه دیگر های بالباس همراه بلند های لباس دادن قرار طبیعتاً است یکپارچه آن فضای

 خود سیستم از آن خاطر به کاربران از بسیاری که دالیلي از یکي .برد بهره موجود فضای از توان مي بهتر آن داخلي فضای بندی تقسیم با یعني است؛ گونه این هم

 طور به باشد قرار اگر هم و است گیر وقت هم نیز دیسک روی پشتیبان فایل دریافت. ندارند بکاپ فایل نگهداری برای جایي که است این گیرند نمي بکاپ کامل طور به

 که آید مي پیش ندرت به البته. دردسر بي هم و آسان هم است، سریع هم هارددیسک، روی بکاپ دریافت اما ؛است پرزحمتي بسیار کار دهید، انجام را کار این منظم

 در. نمایید استفاده اول پارتیشن بکاپ عنوان به دومي از توانید مي باشید، داشته پارتیشن دو اگر خوشبختانه اما باشد، داشته وجود سیستم یک روی هارددیسک دو

 و ها برنامه تمام با را آن کوتاهي، مدت ظرف شد مشکل دچار یا افتاد کار از ویندوز وقت هر تا بگیرید آپ بک دوم پارتیشن روی را ویندوز کل توانید مي حالت این

 دچار فیزیکي طور به هارددیسک اگر یعني ،دهد نمي نجات هارد فیزیکي دیدگي آسیب خطر از شمارا کار این که باشید داشته توجه البته. برگردانید افزارهایش نرم

 نیز را خود اطالعات از دوم نسخه یک که است بهتر همیشه رو همین از. کنید استفاده آن داخل پشتیبان فایل از توانید نمي دیگر نباشد استفاده قابل و شود ایراد

 هارد یک. شوید آشنا ای پایه صورت به هارددیسک خود با ابتدا است بهتر هارد، بندی پارتیشن نحوه از بهتر درکي داشتن برای .باشید داشته DVD یا CD روی

 نگه ثابت خود جای در را ها آن مرکزی محور یک و اند قرارگرفته همدیگر روی کم بسیار فواصل در که است شده ساخته مغناطیسي دیسک چند از فیزیکي صورت به

 صفحات روی اطالعات نوشتن و خواندن برای. کنند ذخیره خود روی دو هر در را مغناطیسي اطالعات توانند مي و چرخند مي محور این حول صفحات این. دارد مي

 .هستند حرکت قابل که اند شده تعبیه هدهایي

 

 

 دارد وجود پایه پارتیشن نوع سه هارددیسک بندی پارتیشن سیستم در: 
Primary-2            1- Extended          4 -Logical 
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 Primary پارتیشن چهار شامل تواند مي هارددیسک هر .شوند قسمت Logical به توانند مي Extended های پارتیشن

 در شما که زماني .کرد تقسیم Extended پارتیشن یک و Primary پارتیشن سه به را هارددیسک یک تواند مي یا باشد،

 سایر و نمایید Active را ها آن از یکي زمان هر در توانید مي تنها باشید داشته Primary پارتیشن چند هارددیسک یک

 در اما دارند وجود هارددیسک درون فیزیکي صورت به پارتیشنها این .بود خواهند( Hidden) مخفي ها پارتیشن

 .است هارددیسک فیزیکي سکتور اولین همان یا Master Boot Record امر این دلیل که شوند نمي دیده عامل سیستم

 به را Active Partition همان یا فعال پارتیشن که شود مي تعریف partition table یا پارتیشن میز یک سیستم برای

( Active Partition) فعال پارتیشن آن به سیستم بوت پردازش قسمت که شود مي باعث و دهد مي نشان عامل سیستم

 به. دهد مي قرار پوشش تحت را Extended نوع از شده مشتق Logical درایوهای تمام Primary درایو یک .نماید پرش

 :نمایید توجه مقابل شکل

 

 خارج یکدیگر دسترس از کالً درایوها این که است این شود استفاده ها آن از شود مي توصیه multi-boot های سیستم در که Primary درایوهای های ویژگي از یکي

 شد ویروس یا و آسیب دچار ویندوزها از یکي اگر ترتیب این به تا گردد نصب Primary درایو یک ویندوزی هر در شود مي پیشنهاد دلیل همین به دقیقاً و باشند مي

 .باشند داشته آن به دسترسي هیچ توانند نمي...  و ویروس و دهد ادامه خود کار به مشکلي ترین کوچک بدون دیگر ویندوز

 درایو یک تفاوت ترین مهم توانیم می قسمت دو در Primary درایو یک و Logical کنیم بیان شکل این به را: 
 همان یا MBR دلیل به دقیقاً) ندارد وجود Logical درایو در و است Primary درایو به مختص شدن اکتیو و آن بودن bootable اصطالحاً یا شدن بوت قابلیت -2

Master Boot Record )نمایید دقت زیر تصویر به: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یک گذاری نام برای دیگر بیان به ؛(کنید مي مشاهده نیز عامل سیستم در را آن تأثیر البته که) DOS سیستم در Drive Letter یا درایو گذاری برچسب در تفاوت -1

 درایو یک توان نمي که درصورتي ،(ترتیب به) نمایید استفاده F و E حروف از Primary درایوهای تعداد بودن بیشتر صورت در و D و C حروف از باید Primary درایو

Logical برچسب با را C بسیاری نمونه، برای. داشت کامپیوتر دستگاه روی را عامل سیستم چندین توان مي که است آن بندی پارتیشن مزایای دیگر از .نمود ایجاد 

 حال در .داشت متعدد درایوهای روی را مختلف های عامل سیستم تداخل، بدون توان مي بندی پارتیشن طریق از درواقع و خوددارند سیستم در را 9 و XP،1 ویندوز

 مورداستفاده DOS ارائه زمان از که نمود اشاره File Allocation Table یا FAT به توان مي ها آن ترین مهم ازجمله که دارد وجود مختلفي های File System حاضر

 که بعدها ولي. بود خوب بسیار خودش زمان در ،شود مي شناسایي مختلف ویندوزهای توسط هم هنوز که سیستم این. است مشهور 24FAT به و بوده

 توان نمي FAT 24 سیستم در. نداشت را باال های حجم مناسب مدیریت امکان دیگر و داد دست از را خود کارایي آمدند بازار به باال ظرفیت های هارددیسک

 نام به دیگری سیستم بعد، به 89 ویندوز از خاطر همین به. رود مي شمار به آن مهم های محدودیت ازجمله این که داشت گیگابایت 1 از تر بزرگ پارتیشنهای

41FAT 24 شده تکمیل نسخه که FAT 24 اشکاالت از بسیاری سیستم فایل این شد، معرفي بود FAT به پارتیشنهایي داشتن امکان آنکه ازجمله برداشت میان از را 

 6 توانست مي فایل یک اندازه حداکثر یعني داشت؛ وجود فایل حجم محدودیت همچنان ولي شد فراهم کاربران برای نیز( گیگابایت 1555) ترابایت 1 بزرگي

 NTFS. شود مي شناسایي( باال به 89 ویندوز از البته) مایکروسافت های عامل سیستم تمامي توسط هم هنوز سیستم فایل این که شود مي یادآور البته .باشد گیگابایت

 فایل یک عنوان به و بردارد میان از بزرگ هاردهای در را 41FAT یا FAT اشکاالت توانست مي و آمد بازار به NT ویندوز با که New Technology File System یا

 کردن محدود ،اطالعات رمزگذاری قابلیت به توان مي سیستم فایل این خصوصیات از. گیرد قرار مورداستفاده سروری هاردهای و باال ظرفیت هاردهای برای سیستم

 بعد چندی. برد نام( Bad Sector) هارددیسک معیوب نقاط روی بر اطالعات نوشتن از جلوگیری و پارتیشن و فایل اندازه محدودیت عدم کاربر، اساس بر دسترسي

 کاربران اکثر برای که است فایلي سیستم 41FAT. شود ارائه ویستا ویندوز با همراه بود قرار که کرد ارائه SP2 ویس با همراه را exFAT فایل سیستم مایکروسافت

 در که بود مشکالتي دارای FAT 41 البته. داشت ادامه XP ویندوز تا مسئله این و کرد مي پشتیباني FAT 41 از 80 ویندوز عامل سیستم ابتدا، در. است آشنا ویندوز

 .داد نشان را خود مدرن های سیستم
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 Extended File Allocation Table (exFAT) 
ExFAT 46 عنوان تحت آن از کهFAT های سیستم فایل از و شده طراحي مایکروسافت شرکت توسط شود مي یاد هم FAT اختصاصي صورت به و است تر پیشرفته 

 کلي ساختار فاقد باید ها قابلیت این اما است، NTFS سیستم در موردنیاز پیشرفته های قابلیت ارائه اصلي هدف exFAT سیستم در .است شده طراحي ها فلش برای

Metadata همان یا Data of Data 46 اسم از که طور همان. باشند FAT ،ظرفیت امر، این که یافته افزایش 146 ی اندازه به ها فایل ظرفیت سیستم، این در پیداست 

( شده سازی پیاده MB 41 صورت به اخیراً که) کالسترها حجم افزایش با را الزم همخواني تغییر این دانید مي که طور همان و برد مي باال exaByte 24 تا را ها فایل

 .دارد

 Home Acronis Disk Director افزار نرم با هارد بندی پارتیشن آموزش-1-1-1

 باشید داشته توجه نکته این به .است آن جابجایي و پارتیشن یک حجم تغییر به قادر اطالعات نشدن پاک بدون که است آن افزار نرم این های قابلیت بهترین از یکي

 پشتیبان شوند، پاک است ممکن کنید مي فکر که مهمي اطالعات و شخصي تصاویر خانوادگي، های فیلم مثل شخصي اطالعات از حتماً بندی پارتیشن از قبل که

 .نکنید ریست را سیستم بندی پارتیشن هنگام در وجه هیچ به و بگیرید

 بندی پارتیشن قابل ابزارهای برنامه ،کنید مي مشاهده مقابل تصویر در که طور همان. کنید اجرا را افزار نرم: اول مرحله

 تعداد است شده مشخص قرمز کادر با که قسمتي مقابل تصویر در .دهد مي نمایش را کامپیوتر روی شده نصب

 .دهد مي نمایش را ها آن حجم با همراه ها پارتیشن

 

 

 

 

 
 را پارتیشن یک وقتي که است صورت این به کار روش. شود مي دیده Logical پارتیشن 4 و Primary پارتیشن یک سیستم این در کنید مي مشاهده که طور همان

 تقسیم مساوی قسمت دو به را ها پارتیشن از یکي خواهید مي کنید فرض اول مرحله در. شود مي فعال برنامه چپ قسمت در مختلفي های گزینه کنید مي انتخاب

 .شود فعال برنامه چپ قسمت های گزینه تا کنید کلیک بار یک خودتان، موردنظر پارتیشن روی کار این انجام برای کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. است شده تقسیم قسمت دو به آن ظرفیت به توجه با شما انتخابي پارتیشن صفحه باالی کنید مي مشاهده که طور همان. شود مي باز زیر تصویر همانند صفحه یک

 قرمز بارنگ که کادرهایي در یا دهید حرکت طرفین به را پارتیشن دو بین خط توانید مي کنید کمتر یا بیشتر را دوم پارتیشن حجم خواهید مي که درصورتي

 (کنید دقت صفحه بعد تصاویر به.)نمایید وارد مگابایت اساس بر را جدید پارتیشن ظرفیت است شده مشخص
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 (.شد تا 6 پارتیشن کنید دقت زیر تصویر به) کنید کلیک OK عبارت روی بر کردید مشخص را جدید پارتیشن ظرفیت بعدازاینکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در و کنید کلیک موردنظر کلید سپس روی. شود نمي اعمال تغییرات چراکه نکنید کلیک Commit pending operations آیکون روی بر تا که باشید داشته دقت

 مشخصات و جدید پارتیشن ظرفیت به بسته مرحله این ممکنه نماید. اضافه خود های پارتیشن لیست به را شده ساخته پارتیشن Continue انتخاب با بعدی مرحله

 .ببرد زیادی زمان سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Delete Volume آیکون روی بر کلیک با توانید مي نخواستید که درصورتي جدید پارتیشن ایجاد از بعد

 اسم توانید مي Change Label و Change Latter آیکون روی بر کلیک با. کنید حذف را آن پارتیشن

 داخل محتویات از نمایشي پیش Browse Files روی بر کلیک با. بدهید تغییر را درایو و پارتیشن

 هارد نوع توانید مي Convert To Primary گزینه روی بر کلیک با. کنید مشاهده توانید مي را پارتیشن

 نام تغییر Logical به گزینه این باشد Primery شما درایو که درزماني. دهید تغییر Primery به را

 .شود نمي پیشنهاد آن تغییر که یافت خواهد

 

 

 
 شود اعمال تغییرات تا کنید کلیک Commit pending Operations گزینه روی است کافي فقط عملیات آغاز و مراحل اتمام برای
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 پارتیشن یک فقط که اید خریده اکسترنال هارد یا تاپ لپ یک کنید فرض( اکسترنال هاردهای و تاپ لپ مخصوص) دارد پارتیشن یک فقط که هاردی بندی پارتیشن

 که باشد وصل کامپیوتر روی شما هارد اگر کرد؟ کاریچ باید صورت این در. کنید بندی پارتیشن مجدداً و کنید فرمت خواهید مي را خودتان کامپیوتر هارد یا دارد

 ویندوز محیط در نشده، بندی پارتیشن هنوز که اکسترنالي هاردهای نیز و هست نصب ها آن روی اورجینال ویندوز که هایي تاپ لپ بندی پارتیشن ولي ندارد مشکلي

 درخواست شما از افزار نرم است ممکن C درایو فضای تغییر هنگام در که باشید داشته دقت .کرد استفاده خاص افزار نرم یک از باید حتماً و است غیرممکن تقریباً

 که فضایي مقدار( شد خواهد انجام مجدد اندازی راه از بعد مراحل ادامه) نمایید تأیید را اندازی راه بایستي مي صورت این در که نماید را سیستم مجدد اندازی راه

 روی بر و کرده وارد مگابایت برحسب است شده مشخص قرمز بارنگ که کادری دو طریق از یا باال کادر طریق از را کنید مشخص C پارتیشن یا درایو برای خواهید مي

 .کنید کلیک OK کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید کلیک Commit pending Operations گزینه روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازشده پنجره در و کرده کلیک Format گزینه روی که است الزم نخست کار این برای که است هارد فرمت تغییر افزار نرم این از استفاده برای دیگر کاربردی نکته

 برای اکثراً NTFS و EXFAT فرمت و شناسند مي فرض پیش عنوان به را FAT 41 هستند مدیا مالتي که هایي دستگاه قالب. نمایید اعمال را موردنظر فرمت تغییر

 زیادی بسیار کاربرد امروزه که است گیگ 6 از باالتر حجم با فایلهایي جابجایي امکان فرمت دو این بزرگ قابلیت. گیرد مي قرار مورداستفاده ها تاپ لپ و ها دسکتاپ

 وجود نیز -دارند یکساني ساختار همگي که – Paragon Partition Manager و EaseUS Partition Master مانند دیگری متعدد افزارهای نرم همچنین. دارد

 .نمود استفاده ها آن از بندی پارتیشن برای توان مي که دارند
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 سیستم یانداز راهو  عامل ستمیسبخش دوم: نصب 

 ؟ها آنمختلف و مقایسه  های عامل سیستممعرفی  -1-2

 :عامل سیستم تاریخچه -1-1-2

 و بندی زمان توسعه، تسهیل برای را ای گسترده کامالً ابزار تجاری کامپیوترهای فروشندگان 2846 سال اوایل در. بودند عامل سیستم فاقد کامپیوترها اولین آغاز در

 شد مي مستقر ها فریم مین روی عامل سیستم ابتدا در .UNI VAC توسط تولیدشده رایانه مثال برای. کردند مي فراهم ای دسته پردازش سیستم یک روی کارها اجرای

 برنامه هر. داشتند نیاز ابتدایي بسیار بند زمان یک به و کردند مي پشتیباني زمان هر در برنامه یک از فقط که ابتدایي کامپیوترهای میکرو عامل سیستم بعد کمي و

 کامپیوترها ابتدا. شد عرضه 2845 در و ها فریم مین در بار اولین( زماني اشتراک) ای چندوظیفه. داشت قرار ماشین کامل کنترل تحت بود اجرا حال در که زماني

 .گیرند مي جا یکدست کف در امروزه اما بودند جاگیر و بزرگ بسیار

 عامل: سامانه یا عامل سیستم-2-1-2

 جزء عامل سیستم. کنند استفاده آن خدمات از و اجراشده کاربردی افزار نرم که سازد مي فراهم را بستری و گرفته عهده به را رایانه منابع مدیریت که است افزاری نرم 

 های واسط طریق از یا کاربردی های برنامه. دهد مي ارائه کاربر و کاربردی های برنامه به خدماتي عامل سیستم. است کامپیوتری سیستم یک افزارهای نرم ترین ضروری

 از را سرویسي توانند مي کاربردی های برنامه ها، واسط این فراخواني با. دارند دسترسي خدمات این به سیستم های فراخواني طرق از یا کاربردی نویسي برنامه

 خط واسط مثل افزار نرم کاربری واسط انواع بعضي با کاربران است ممکن. کنند دریافت را عملیات پاسخ و دهند انتقال را پارامترها کنند، درخواست عامل سیستم

 نظر در عامل سیستم از بخشي عنوان به کاربری واسط عموماً رومیزی، و دستي کامپیوترهای برای. کنند تعامل عامل سیستم با کاربر گرافیکي واسط یک یا فرمان

 از خارج که کاربردی برنامه یک عنوان به معموالً کاربری واسط یونیکس، شبیه های سیستم و یونیکس مثل چندکاربره و بزرگ های سیستم در. شود مي گرفته

 .شود مي سازی پیاده شود مي اجرا عامل سیستم

 :شامل نوین های عامل سیستم ترین محبوب از هایی نمونه*
 .باشند مي اواس/زد و فون ویندوز ویندوز، مایکروسافت اکس، کیوان ده، اواس لینوکس، اواس، آی دی، اس بي اندروید، 

 عامل: سیستم انواع-9-1-2

 خاص کاربرد یک در کننده کنترل یک عنوان به معموالً که است ای چندوظیفه عامل سیستم یک واقعي زمان یا درنگ بي های سیستم: درنگ بی های سیستم 

 تصویربرداری علمي، های آزمایش کنترل های سیستم. بدهد را موردنظر جواب حتماً معین و مشخص درزماني بایست مي حالت این در سیستم. شوند مي استفاده

 رویداد یک برابر در شده تضمین و سریع واکنش درنگ بي های سیستم از استفاده اصلي هدف. اند دسته این از نمایش های سیستم از برخي و صنعتي کنترل پزشکي،

 پیشرفته های عامل سیستم. شود مي استفاده ROM های حافظه از آن جای به و ندارد وجود ثانویه سازی ذخیره وسایل معموالً درنگ بي های سیستم در. است خارجي

. شود مي گویي پاسخ زمان در قطعیت عدم باعث جداسازی این و کند مي جدا افزار سخت از را کاربر عامل سیستم چراکه ندارند وجود ها سیستم این در نیز

 کاربرد از. نامند مي نرم درنگ بي کنند نمي پشتیباني را زماني مهلت که هایي سیستم و سخت درنگ بي را شود داده پاسخ باید زماني مهلت آن در که هایي سیستم

 نرم درنگ بي های سیستم در و( باشد داشته همراه به را باری فاجعه نتایج تواند مي تأخیر با پاسخ) خودرو یک موتور کنترل به توان مي سخت درنگ بي های سیستم

 .کرد اشاره( باشد نمي سخت های سیستم حادّی به اما باشد سریع باید دهي پاسخ سرعت بااینکه) فروشگاه پایانه در بارکد اسکن به توان مي

 باشند داشته دسترسي کامپیوتری سیستم یک به زمان هم صورت به متعدد کاربران تا دهند مي اجازه چندکاربره های سیستم: چندکاربره های سیستم .

 که دارد قرار پردازنده یک تنها زماني اشتراک های سیستم در. کرد بندی طبقه چندکاربره های سیستم عنوان به توان مي را وب کارساز و زماني اشتراک های سیستم

 .اوست اختیار در رایانه کل کند مي تصور کاربر هر بنابراین و شود مي سوئیچ زیاد سرعت با کاربرها مختلف های برنامه بین بندی زمان های مکانیزم توسط

 قبیل از. شوند مي اجرا پردازنده یک روی بر که هستند( فعلي نسل) چهارم نسل های عامل سیستم ها، عامل سیستم نوع این: پردازنده تک عامل سیستم 

 .باشند مي مایکروسافت شرکت محصول بیشتر که ویستا و ای ام ،89 پي، اکس ویندوز

 است شبکه برای عامل سیستم این امکانات و استفاده بیشترین که نت ناول مثل هایي عامل سیستم: ای شبکه عامل سیستم. 

 استفاده پردازنده چندین از عمل در اما کنند، مي معرفي کاربر به پردازنده تک های عامل سیستم مانند را خود ها عامل سیستم این: شده توزیع عامل سیستم 

 اصلي سیستم به نهایي جواب مختلف کامپیوترهای در اجرا از پس برنامه یک سیستم نوع این در شود مي اجرا ای شبکه محیط یک در عامل سیستم نوع این. کنند مي

 .باالست بسیار سیستم نوع این در پردازش سرعت گردد برمي کاربر
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 عامل: سیستم ایجاد دالیل-9-1-2

 های دستگاه دیگر و ای شبکه های واسط ،نمایش صفحه کلید، صفحه چاپگرها، ها، دیسک اصلي، حافظه مقداری ،چندپردازنده یا یک از پیشرفته کامپیوتری سیستم یک

 عامل سیستم. دهد انجام را کار این تنهایي به باید برنامه هر باشد، نداشته وجود منابع این مدیریت برای ای یکپارچه سیستم اگر. است شده تشکیل خروجي و ورودی

 به توجه با که نماید؛ مي تر ساده را نویسي برنامه کار و رهانیده کاربردی های برنامه دوش از را سیستم منابع مدیریت وظیفه که کند مي فراهم افزاری نرم الیه یک

 فراهم مبتدی کاربران برای را آسان و ساده استفاده امکان ماوس، از استفاده امکان و گرافیک تکنولوژی از مندی بهره دلیل به که ها عامل سیستم جدید های نسخه

 .است کاربر و رایانه افزار سخت بین واسط عامل سیستم حقیقت در. است نموده

 عامل: سیستم وظایف-9-1-2

 و مدیریت را رایانه( افزاری سخت های دستگاه مانند) فیزیکي منابع و( ها فایل مانند) منطقي منابع باال، به پایین نگرش در :دهد مي انجام عمده کار دو عامل سیستم

 ها آن تا کند ارائه کاربران به را مجازی ماشین یا[ 4 یادداشت] یافته توسعه ماشین یک که است این عامل سیستم وظیفه پایین، به باال نگرش در .کند مي کنترل

 .نشوند رایانه افزاری سخت های پیچیدگي درگیر و نمایند نویسي برنامه تر آسان بتوانند

 :است زیر موارد شامل عامل سیستم وظایف ،طورکلی به
 ها پوشه و ها فایل مدیریت - 9                     ها آن رفتن هدر به از جلوگیری و منابع از تر بهینه استفاده - 2

 جانبي و اصلي های حافظه مدیریت - 8                                                          منابع آزادسازی و تخصیص - 1

 فرایندها روند هم اجرای و چندتایي دسترسي امکان برقراری - 25                                        منابع از استفاده بندی زمان و ها صف اداره - 4

 منابع گذاری اشتراک به - 22                                                 منابع از استفاده میزان حسابداری - 6

 بست بن اداره برای راهکارهایي تعیین - 21                                                                           امنیت ایجاد - 0

 فرایندها شدن قفل هم در یا تداخل و رقابتي وضعیت از جلوگیری - 24                                                        فرایندها اداره و حذف ایجاد، - 4

 تداخل از جلوگیری - 26                  ها آن سازی همگام و فرایندها بین ارتباط های مکانیسم ایجاد - 1

 فعلی: های عامل سیستم-1-1-2

 وبگاه توسط 1522 ژوئیه ماه در که آماری که دارد جریان لینوکس و اواس مک اپل ویندوز، مایکروسافت های عامل سیستم بین بیشتر رقابت اخیر های سال در

W4Schools کنند مي استفاده ویندوز عامل سیستم از اینترنت کاربران درصد 95 از بیش اکنون هم که است آن از حاکي رسیده ثبت به. 

 است زیر شرح به است ۰101 اوت به مربوط که موجود آمار: 
 ٪41٫9: 1 ویندوز

 ٪4٫1: ویستا ویندوز

 ٪48٫1: پي اکس ویندوز

 ٪5٫8: 1554 ویندوز

 ٪9٫2: اواس مک

 ٪0٫1: لینوکس/گنو های توزیع

 کامپیوتر: مشهور های عامل سیستم-9-1-2

 تلگراف و تلفن شرکت به متعلق بل های آزمایشگاه کارمندان از گروهي دست به 2848 سال در که است چندکاربره و چندوظیفگي عامل سیستم یک :*یونیکس

 .شد توسعه به شروع AT&T Corp آمریکا

 بازگشتي مخفف GNU. شد گذاری پایه استالمن ریچارد وسیله به شبه یونیکس آزاد و کامل عامل سیستم یک ایجاد باهدف 2894 سال در: لینوکس /*گنو 

«GNU’s Not Unix »است. 

 عرضه مکینتاش مدل اولین ارائه با همراه که عامل سیستم این. است داده توسعه را آن اپل شرکت که است کاربری رابط دارای عامل سیستم نوع یک :اواس *مک

 .گرفت نام اواس مک بعد به 1٫4 نسخه از و شد مي شناخته «سیستم افزار نرم» بانام 1٫4 نسخه از قبل تا شد
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 از بسیاری پي ایکس ویندوز توسعه طول در چراکه داشت، خود بر را( Whistler) «ویسلر» رمز اسم که است هایي عامل سیستم از یکي: پی اکس *ویندوز

 ویندوز دو جانشین و شد گذاری پایه 1555 و تي ان ویندوز هسته روی بر پي ایکس ویندوز. بودند اسکي مشغول کانادا ویسلر تفریحگاه در مایکروسافت کارکنان

 .گردید یي ام و 1555

 .گیرد مي قرار مورداستفاده ای رسانه مراکز و تجاری و خانگي های tablet PC و Loptop رومیزی، شخصي، کامپیوترهای روی بر :ویستا *ویندوز

 .باال سطح نویسي برنامه برای بود شده طراحي اصل در است مایکروسافت شرکت توسط تولیدشده های عامل سیستم از خانواده یک :تی ان *ویندوز

 ویندوز های عامل سیستم از نسل هفتمین عامل سیستم این. است تولیدشده واداری خانگي انواع شامل شخصي کامپیوترهای در استفاده برای 1 ویندوز :2 *ویندوز

 .اند گذاشته 1 ویندوز را آن نام دلیل همین به و است

 .است تولیدشده ها لت تب و همراه های رایانه شخصي، های رایانه در استفاده برای 9 ویندوز: 8 *ویندوز

 بوده 9 ویندوز بعدی نسخه: 1٫8 *ویندوز

 رایانه برای عامل سیستم این .آید مي بشمار 2٫9 ویندوز از پس نسخه و است مایکروسافت شرکت تي ان ویندوز خانواده از عامل سیستم نسخه آخرین :12 *ویندوز

 .است یافته توسعه یکپارچه شخصي های رایانه و( هوشمند تلفن و تبلت) موبایل های دستگاه ،تاپ لپ شخصي،

 رومیزی نسخه از جدا ای هسته و عامل سیستم ای سي ویندوز .دهد مي توسعه توکار های سامانه برای مایکروسافت شرکت که است عاملي سیستم: ای سی *ویندوز

 .باشد رومیزی ویندوز از ای شده تضعیف نسخه اینکه جای به است، ویندوز

 تر قدیمي سیستم جایگزین 2884 سال در سیستم این. شد مي تولید مایکروسیستمز سان توسط ابتدا در که است یونیکس عامل سیستم از ای گونه نام: *سوالریس

 گرفت قرار شرکت این اختیار در عامل سیستم این کرد، خریداری را سان شرکت 1525 ژانویه در اوراکل شرکت ازاینکه پس .شد داشت نام اواس سان که سان شرکت

 .شود مي شناخته هم سوالریس اوراکل بانام حاضر حال در و

 های سیستم تحقیقاتي گروه توسط برکلي کالیفرنیا، دانشگاه در 2880 تا 2811 های سال طي در که بود یونیکس عامل سیستم مشتقات از یکي :دی اس *بی

 .شد مي منتشر و داده توسعه کامپیوتری

 عامل سیستم .کرد متوقف 1555 سال در را آن توسعه مایکروسافت. است اصلي نسخه هشت شامل و شد منتشر 2892 سال در داس-اس ام نسخه اولین :*داس

 یک توسط DOS اصلي نسخه. شد منتشر مایکروسافت توسط آن با سازگار و ام بي ای شخصي کامپیوتر برای 2892 سال در که فرماني خط با کاره تک و کاربره تک

 .بود ایجادشده آزمایشگاهي کارهای منظور به سیاتل در کوچک شرکت

 به جدیدی های توانایي عامل سیستم این. است GEOS قدیمي گرافیکي عامل سیستم بر مبني حدی تا که است 46 کمودور کامپیوتر برای عامل سیستم یک :*ویلز

 ای چندوظیفه و( دهي سرویس محدود های توانایي و) گرافیکي اینترنتي جستجوی محیط و( mp4) موزیک و فیلم پخش برای توانایي: کند مي اعطا کامپیوتر این

 .است

 طریق از کاربر ارتباط ن نمود آسان باهدف عامل سیستم این .شد داده توسعه پالم شخصي دیجیتال دستیار برای پالم شرکت وسیله به 2884 سال در :*پالم

 .گردید طراحي گرافیکي رابط با لمسي نمایشگر

 :جدید نسل همراه تلفن های گوشی روی موجود های عامل سیستم-9-1-2

 .تایزن –پالم  –گو  مي -بری  بلک -بادا -کیو  یوآی -سیمبین -فون ویندوز -موبایل ویندوز - IOS -اندروید 

 مربوطه و معرفی ابزار و کار با محیط آن: های تنظیم و Windowsاز خانواده  عامل سیستمنصب کامل یک -2-2

 :9ویندوز -1-2-2

 2 ویندوز نصب برای موردنیاز سیستم و امکانات: 

 1 ویندوز بیتي 46 ویندوز برای رم گیگابایت 1 یا 1 ویندوز بیتي 41 ویندوز برای گیگابایت 2 حداقل (:RAM) حافظه

 گیگاهرتزی 2 ای هسته تک حداقل (:CPU) پردازنده

 1 بیتي 46 ویندوز برای گیگابایت 15 و 1 ویندوز بیتي 41 ویندوز برای خالي فضای گیگابایت 24 حداقل (:HDD) هارد فضای
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 DirectX865 پشتیباني با مگابایت 219 حداقل (:VGA) گرافیک

 نصب: مراحل-2-2-2
 در. شود انجام DVD ROM یا CD ROM از بوت ابتدا کامپیوتر، استارت ری از پس که باشد ای گونه به شما مادربورد تنظیمات باید که کنید توجه کار ابتدای در. 2

 نمایش را شدن بوت کلید ابتدا در کنید مي روشن را سیستمتان که زماني .است 21F و F9 کلید (ASUS) ایسوس و (GIGABYTE) گیگابایت ردهایومادرب بیشتر

 بایوس یا Setup صفحه به رفتن دیگر راه بزنید را Enter کلید بعد و کرده انتخاب را درایو شود مي باز که ای صفحه از و زده را موردنظر کلید است کافي ،دهد مي

 رنگ آبي صفحه وارد تا دهید فشار بار چند را Delete کلید مشخصات، اول ی صفحه شدن لود از پس صورت این غیر در .است سیستم بوت تغییر و کامپیوتر

 .شوید (Setup) بایوس قسمت همان درواقع یا مادربورد تنظیمات

 :دهید تغییر زیر شکل به را بوت تنظیمات آن در و رفته Advance BIOS Features ی گزینه دنبال به آن در سپس
cd rom---------------first boot device 

floopy--------------- second boot device 
hard disk ----------third boot device 

 .کنید انتخاب خروج و ذخیره برای را F25 کلید سپس

 اینتر زدن از بعد .بزنید را Enter کلید تا دارید زمان ثانیه چند و شود بارگذاری انداز راه DVD توسط تا کرده استارت ری را سیستم گذاشتید را نصب DVD وقتي. 1

 .کند مي شدن بوت به شروع

 البته. کنید انتخاب را خود کلید صفحه زبان نوع و محلي زمان فرمت کشور، تنظیمات باید رو پیش صفحه در و کرده فعالیت به شروع نصب برنامه بعد مرحله در. 4

 .دهید انجام را تنظیمات این توانید مي نیز ویندوز نصب از بعد

  

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید کلیک Install Now گزینه فقط کنید، نصب را ویندوز خالي و جدید پارتیشن یک روی ابتدا از خواهید مي اگر بعد صفحه در. 6

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید انتخاب را خود ویندوز نوع شود مي باز که ای صفحه از حال .0
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 I accept the license terms انتخاب و مجوز شرایط کردن قبول. 4

  

 

 

 

 

 

 

 

 :شوید مي مواجه گزینه دو با شما صفحه این در .1
. نمایید انتخاب را اول گزینه کند پیدا ارتقاء Windows 1 به است شده نصب شما کامپیوتر در که (XP مثال عنوان به) ویندوز قبلي نسخه خواهید مي که صورتي در

 و باشد شده نصب شما کامپیوتر در ویندوز از نسخه یک که هست دسترس در زماني فقط گزینه این

 گزینه روی بر کنید نصب جدیدی ویندوز و کرده پاک را قبلي ویندوز خواهید مي که درصورتي

Custom کنید کلیک. 

 

 

 
 
 

 

  
 Drive گزینه روی بر است کافي است نشده نصب آن روی بر ویندوزی حال تابه و است نو هارد یک است شدن نصب حال در آن روی بر 1 ویندوز که هاردی اگر. 9

Options گزینه روی بر سپس کرده کلیک New درایو ظرفیت و کنید کلیک C درایو اگر) کنید انتخاب گیگابایت به را خود C قرار گیگابایت 20 با برابر را خود 

 (کنید وارد را 20555 عدد باید دهید

(2 GB = 2516 MB) 

 

 

 

 

 

 

 
 Load گزینه روی بر انتخاب را است نصب آن روی بر ویندوز که درایوی است کافي باشد دیگری ویندوز هر یا XP ویندوز دارای قبالً شما هارددیسک اگر :نکته

Drive گزینه گیرد مي قرار شما اختیار در که هایي گزینه از و کرده کلیک Format کلید روی بر بعدازآن و زده را Next کنید کلیک. 

 .شد خواهد آغاز اکنون هم ویندوز اندازی راه و نصب. 8

 .بود خواهد شما روی پیش شدن لود صفحه نصب مرحله 0 این شدن تمام از پس. 25
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 .کنید کلیک Next کلید روی بر بعدازآن و کنید وارد را خود کاربری نام باید برنامه مجدد لود و شدن استارت ری از پس .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بگیرید نظر در خود کاربری یوزر برای عبور رمز یک کنید محافظت آن اطالعات از و گذاشته رمز خود سیستم برای بخواهید صورتي در. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روی بر مهم های آپدیت فقط بزنید، را دوم گزینه اگر و شود مي نصب شما رایانه روی بر اینترنت طریق از جدید های آپدیت که کنید کلیک را اول گزینه اگر. 24

 .نشود انجام شما ویندوز روی آپدیتي هیچ تا بزنید تیک را سوم گزینه توانید مي ،شود مي نصب شما کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وارد مرحله این در مربوطه کادر در باید که شود مي داده شما به سریال شماره یک که اید کرده خریداری اورجینال صورت به را خود 1 ویندوز عامل سیستم گر. 26

 در باید که شود مي داده شما به متني یا TXT فایل یک در نامبر سریال یک دوباره که کردید خریداری افزاری نرم های فروشگاه از یا دانلودی صورت به هم اگر و کنید

 .کنید وارد کارد این
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 .کنید انتخاب را تهران Time Zone لیست در .کنید کلیک Next گزینه روی بر و کرده انتخاب موردنظر کشور به بسته را خود تاریخ و زمان تنظیمات. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لود به شروع انتخاب از بعد .کنید کلیک اول گزینه روی بر .کنید انتخاب را شود مي استفاده شبکه در یا خانگي شما سیستم اینکه به بسته را خود کامپیوتر نوع. 24

 .کند مي کردن

  

 

 

 

 

 

 

 
 دیدن و نصب اتمام از پس .شود مي انجام موفقیت با ویندوز نصب مراحل این درست انجام با .کند مي آماده دسکتاپ تنظیمات برای را خود 1 ویندوز مرحله ازاین پس

 .شود تمام طورکلي به نصب مراحل تا کنید نصب را ها آن و گذاشته خود درایو درون را خود مادربرد و گرافیک کارت درایورهای است کافي دسکتاپ

 

 

 

 

 :9 ویندوز پنل کنترل تنظیمات-9-2-2

 به ورود برای .باشند نداشته آشنایي و ندیده آموزش را آن مختلف های بخش با کار شاید که کنید مي استفاده مختلفي های عامل سیستم از هرروزه کاربران از بسیاری

 کلیک View by زبانه روی بر. شوید مي روبرو مقابل مانند تصویری با شوید، پنل کنترل بخش وارد و کنید کلیک استارت دکمه روی بر ویندوز پنل کنترل بخش

 .کنید مشاهده را تنظیمات به مربوط موارد تمامي تا کنید انتخاب را Large Icons گزینه و کرده
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 گرفت خواهد قرار زیر تصویر مانند شما دسترس در پنل کنترل بخش داخل های آیکون تمامی: 

 
 Action Center :است شده ارائه نیز ها آن حل برای کارهایي راه و است مشاهده قابل بخش این در شود مي داده ویندوز توسط که هایي پیغام. 

 Administrative Tools: و پیشرفته فایروال ،ها سرویس سیستمي، تنظیمات ،است کامپیوتر مدیریتي تنظیمات به مربوط ... 

 AutoPlay: های دستگاه فرض پیش تنظیمات توانید مي قسمت این در DVD،CD دهید تغییر ویدیو و آهنگ پخش برای را پلیرها و. 

 Backup And Restore: بازگرداند را آن نیاز صورت در و کند گیری پیشتان تواند مي شما ویندوز به مربوط تنظیمات و ها فایل تمام از. 

 BitLocker Drive Encryption: گردد مي استفاده هارددیسک درایوهای روی رمزگذاری برای. 

 Color Management: ویندوز در اسکنر و پرینتر مانیتور، برای رنگ پیشرفته تغییرات 

 Credential Manager: شود مي ها بانک و پرداخت های سایت به مربوط که ویندوز در ها گواهینامه مدیریت. 

 Date And Time: ویندوز ساعت و تاریخ تنظیم 

 Default Program: شود باز ای برنامه چه با فایلي هر که فرض پیش های برنامه تغییر. 

 Desktop Gadgets: دهد مي قرار اختیارتان در شما دسکتاپ صفحه در استفاده برای ابزارهایي. 

 Device Manager: ها آن درایور روزرساني به و افزار سخت شناسایي به مربوط 

 Devices And Printers: است مشاهده قابل تنظیماتشان قسمت این در اسکنر و پرینتر مانند شده نصب جانبي های دستگاه. 
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 Display: نمایش صفحه به مربوط تنظیمات 

 Ease Of Access Center: است دارا را ویندوز با کردن کار ساده برای تنظیماتي. 

 Folder Options: ها پوشه و ها فایل نمایش به مربوط تنظیمات 

 Fonts: ویندوز های فونت قرارگیری محل 

 Getting Start: آن از استفاده نحوه و ویندوز های ویژگي درباره آموزش 

 Home Group: های شبکه از استفاده و ساخت برای Home Group 

 Indexing Options: تر سریع جستجو برای ویندوز های آیتم بندی فهرست چگونگي تغییر 

 Internet Options: اینترنت های کانکشن تنظیمات و شما اینترنت نمایش تنظیمات 

 Keyboard: دارد قرار قسمت این در کلید صفحه به مربوط تنظیمات. 

 Locations And Other Sensors: دارد قرار قسمت این در وجود صورت در شما کامپیوتر سنسورهای به مربوط تنظیمات. 

 Mouse: ماوس به مربوط تنظیمات 

 Network And Sharing Center: ،یا و وایرلس شبکه به مربوط تنظیمات و نمایش اتصال LAN دارد قرار قسمت این در. 

 Notification Area Icons: ویندوز پایین نوارابزار در ها آیکون نمایش تنظیم 

 Parental Control: مختلف های قسمت در محدودیت ایجاد و گذرای قفل کودکان، عملکرد بر خانواده کنترل قسمت 

 Performance Informations And Tools: دهد مي عملکرد بهبود های حل راه همراه به آن سرعت و سیستم عملکرد مورد در اطالعاتي. 

 Personalization: ویندوز دسکتاپ محیط سازی شخصي 

 Phone And Modem: آپ دیال مودم تنظیمات و نصب برای 

 Power Options: کامپیوتر انرژی مصرف کنترل 

 Programe And Features: ویندوز های ویژگي کردن اضافه و ها برنامه حذف و نصب 

 Recovery: مشکل حل برای ویندوز در مشکل ایجاد از بعد آن بازگرداندن و ویندوز از مشخص زمان در ریکاوری ساخت 

 Region And Language: ویندوز زبان کردن اضافه و تغییر 

 Remote And Desktop Connections: دیگر کامپیوترهای به دور راه از شدن وصل برای 

 Sound: ویندوز های افکت و صدا کارت به مربوط تنظیمات 

 Speech Recognition: متن برای شما صدای تشخیص نحوه تنظیم 

 Sync Center :شبکه های پوشه و شما کامپیوتر بین ها فایل سازی همگام 

 System: دارد قرار قسمت این در افزار سخت تنظیمات تغییر و کامپیوتر درباره اطالعات. 

 Taskbar And Start Menu: تسکبار نوار و ویندوز استارت منو به مربوط تنظیمات 

 Troubleshooting: ویندوز در آمده پیش مشکالت حل برای جامع راهنمای 

 User Account: ها آن برای پسورد انتخاب و ویندوز های یوزر تغییر و ایجاد 

 Windows Card Space: آنالین های سرویس از استفاده برای ها کارت اطالعات نگهداری محل 

 Windows Defender: جاسوسي افزارهای نرم از ویندوز کننده محافظت 

 Windows Firewall: ویندوز فایروال تنظیمات 

 Windows Update: ویندوز رساني بروز برای 
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 :9 ویندوز با آشنایی-9-2-2

 :گرفت خواهید یاد آموزش این در*
 .... -0چاپ     و ها برنامه اجرای -6    ها فایل مدیریت -4   ها پوشه و ها فایل با کار -1ویندوز      با آشنایي -2

 :(کار میز) Desktop معرفی*
Desktop (تاپ دسک )را آن ظاهر و نموده سفارشي را صفحه این توانید مي. کنید مي مشاهده خود کامپیوتر کار به شروع از پس که است ای صفحه کار میز یا 

 .شود تر ساده برایتان دهید انجام آن طریق از خواهید مي که کارهایي تا دهید تغییر خواهید مي که طوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:کار میز) Desktop اجزای کاربرد*

 .کنند مي معرفي شمارا کامپیوتر در موجود ابزارهای و کاربردی های برنامه شما، کامپیوتر مختلف های قسمت که تصاویری :ها آیکون

 

 

 

 

 

 .دارند وجود آن در ابزارها و ها برنامه تمامي اجرای برای هایي آیکون که محلي :Start منوی ،Start دکمه

 

 

 دیگر بازشده برنامه به بازشده برنامه یک از توانید مي نواز این از استفاده با همچنین ،اید بازکرده را هایي برنامه چه دهد مي نشان شما به که است نواری :وظیفه نوار

 .کنید حرکت
 

 

 به سریع دسترسي امکان نوار این. گیرد مي قرار Desktop روی بر معموالً ولي دهید قرار محلي هر در را آن توان مي که است نواری :Quick Launch نوار

 .آورد مي فراهم شما برای را کامپیوتر در موجود های برنامه
 

 

 :دسکتاپ های آیکون انتخاب*
 .شود مي آبي آن رنگ ،شود مي انتخاب آیکون یک که هنگامي. کنید انتخاب را آن توانید مي آیکون یک روی بر کلیک با

 :دسکتاپ های آیکون دادن حرکت*
 .کنید مرتب خواهید مي که طور آن نیز را کامپیوتر دسکتاپ توانید مي ،کنید مي مرتب را خود کار میز که گونه همان درست

 .دهید قرار شود، جا جابه خواهید مي که آیکوني روی را ماوس گر اشاره -2

 .کنید جا جابه جدید، موقعیت به را آن و نموده کلیک آیکون این روی -1

 .کنید رها را ماوس دکمه -4
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 :کنند نمی حرکت من ها آیکون*
 Auto Arrange گزینه کنار در که نمایید حاصل اطمینان بازشده پنجره در و کنید انتخاب را View گزینه و نموده راست کلیک دسکتاپ از دلخواهي محل روی

Icons، باشد نداشته وجود تیک عالمت. 

 

 

 

 

 

 

 

 :ها آیکون کردن مرتب*
 .کند جلوگیری آن شلوغي از و نموده مرتب را ها آیکون اتوماتیک ر.ط به که بخواهید ویندوز از توانید مي

 .کنید راست کلیک دسکتاپ خالي فضای روی -2

 .کنید کلیک View روی -1

 .کنید انتخاب را Auto Arrange Icons بازشده پنجره در -4

 

 

 

 

 

 :دسکتاپ کردن سفارشی*
 کامپیوتر دسکتاپ روی بر نیز را زیر تغییرات توانید مي دهید، قرار دسکتاپ در و داده اختصاص مختلف عناصر به را ها آن توانید مي که جدیدی های آیکون بر عالوه

 .دهید انجام خود

 .شود مي داده نمایش دسکتاپ زمینه در که تصویری یا( کاغذدیواری) Background تغییر -2

 .دسکتاپ ها آیکون سایز تغییر -1

 (.Screen Saver) نمایش صفحه محافظ تغییر -4

 ...و -6

 (:کاغذدیواری) Background تغییر*
 .کنید دنبال را زیر مراحل آن تغییر برای. کنید مي مشاهده خود دسکتاپ زمینه در که است تصویری ،کاغذدیواری

 .کنید انتخاب را Personalize و کرده راست کلیک دسکتاپ خالي فضای در -2

 

 

 
 .کنید انتخاب را Desktop Background صفحه پایین در -1

 

 

 

 

 
 انتخاب برای. کنید کلیک آن روی خواستید که را هرکدام ،شود مي داده نمایش کامپیوترتان در موجود فرض پیش های کاغذدیواری از لیستي بازشده صفحه در -4

 .کنید انتخاب را خود موردنظر عکس و کرده کلیک Brows دکمه روی بر موردنظرتان عکس
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 .کنید کلیک Save Changes روی پایان در -6

 :ها آیکون سایز تغییر*

 .کنید دنبال را زیر مراحل کنید، کوچک و بزرگ را دسکتاپ های آیکون سایز که دارد وجود قابلیت این 1 ویندوز در
 .کنید انتخاب را View و کرده راست کلیک دسکتاپ خالي فضای در -2

 

 
 .کنید انتخاب کوچک و متوسط بزرگ، نیاز به توجه با را ها آیکون سایز توانید مي بازشده پنجره در -1

 

 
 
 
 
 
 
 .است زیر همانند ها آیکون شکل تغییر -4

 
 

 

 

 :نمایش صفحه محافظ تغییر*
 برای. شود مي داده نمایش کنید مي ترک مدتي برای را خود کامپیوتر که هنگامي که است انیمیشن یک یا صفحه تمام تصویر یک

 .کنید دنبال را زیر مراحل آن تغییر

 .کنید کلیک Personalize روی و کنید راست کلیک دسکتاپ خالي فضای در -2

 

 .کنید کلیک Screen Saver روی بازشده صفحه در -1

 

 

 
 .است غیرفعال یعني باشد None اگر Screen saver کادر در بازشده پنجره در -4
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 .کنید انتخاب را خود موردنظر Screen Saver توانید مي و شود مي باز زیر کادر آن روی بر کلیک با -6

 

 

 

 

 
 ،موردنظر متن توانید مي Setting قسمت در کنید انتخاب را 4D Text سیور اسکرین اگر مثالً کنه، مي ویرایش رو موردنظرتان سیور اسکرین Setting گزینه -0

 .کنید مي مشاهده را شده ساخته سیور اسکرین Preview دکمه زدن با همچنین. کنید انتخاب را مختلفي ها افکت و رنگ

 
 

 

 سیستم تنظیمات و اطالعات-9-2-2

 :سیستم اطالعات مشاهده*
 .کنید دنبال را زیر مراحل شوید مطلع Ram مقدار و CPU و عامل سیستم نوع از بخواهیم اگر

 .کنید انتخاب را Control Panel و کرده کلیک Start دکمه روی -2

 

 

 
 .کنید انتخاب را System بازشده صفحه در -1

 

 
 .کرد خواهید مشاهده را موردنظر اطالعات بازشده پنجره در -4

 

 

 

 

 

 

 

 :سیستم ساعت و تاریخ تنظیم*
 .کنید تنظیم را آن زیر مراحل انجام با توانید مي باشد، اشتباه شما سیستم در تنظیم سال یا روز ماه، اگر

 .کنید انتخاب را Change Date & Time Setting و کرده کلیک دارد وجود ساعت که وظیفه نوار راست سمت در -2

 .کنید کلیک Change Date and Time روی بازشده پنجره در -1

 .کنید تنظیم دستي صورت به را تاریخ و ساعت توانید مي قسمت این در حال -4
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 بیاوریم؟ 7 ویندوز در فارسی کیبورد چگونه*
 .کنید طي را زیر مراحل است کافي باشیم داشته هم کنار در را فارسي و انگلیسي کیبورد 1 هر اینکه برای

 

 .کنید انتخاب را Control Panel و کرده کلیک Start دکمه روی - 2

  

 .کنید انتخاب را Region and Language بازشده صفحه در - 1

 

 
 .کنید کلیک Change Keyboards روی بر و کرده انتخاب را Keyboard and Language تب بازشده صفحه در - 4

 .کنید انتخاب را Add بازشده صفحه در - 6

 

 

 

 

 

 

 

 
 .کنید OK و بزنید تیک را Persian+  روی بر کلیک با و کنید پیدا را Persian بازشده صفحه در - 0

 .کنید انتخاب را FA یا EN وظیفه نوار قسمت در انگلیسي یا فارسي زبان انتخاب برای اکنون - 4

 

 

 

 

 

 
 .کنید استفاده زبان تغییر جهت Shift + Alt ترکیبي کلیک از توانید مي همچنین - 1

 ها پوشه و ها فایل درایوها،-1-2-2
 .کنید توجه زیر مثال به فوق عناوین بهتر درک برای

 تشکلي را بایگاني قفسه کل شما کامپیوتر کنید فرض. است بایگاني های قفسه به شبیه بسیار کامپیوتر فایلي سیستم

 در که دارند وجود هایي پوشه درایوها داخل در و شود مي خوانده( Drive) درایو قفسه این در موجود کشوهای. دهد مي

 .شوند مي نگهداری ها File و فرعي های پوشه ها آن

 

 

 چیست؟( Drive) درایو از منظور*
 .شوند مي نامیده نیز درایو ها پارتیشن همین. سازند مي را ها پارتیشن و شود مي تقسیم قطعه چند به شما هارددیسک

 چیست؟( File) فایل از منظور*
 موجود کامپیوترتان در قبل از دیگر بعضي و اند ایجادشده شما توسط ها آن از بعضي. شوند مي ذخیره ها فایل مختلف انواع در شما کامپیوتر در موجود اطالعات تمامي

 ذخیره( Word) سند نوع از فایل یک در متن این ،کنید مي ذخیره را آن که هنگامي ،کنید مي تایپ را متني Microsoft Word برنامه در مثال عنوان به. بوده

 .شود مي
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 چیست؟ فایل نام پسوند از منظور*
 را ها فایل مختلف انواع ویندوز که شوند مي باعث پسوندها این. کند مي مشخص را فایل نوع حرفي، 4 پسوند یک( Excel یا Word مانند) فایل هر نام پایان در

 .کند مشخص شود مي باز آن توسط فایل که ای برنامه و کند شناسایي

...  و JPG، PNG، GIF عکس های فایل پسوند...  و AVI، MP6، MWV تصویری های فایل پسوند...  و MP4، OGG، WMA صوتي های فایل پسوند مثال، برای

 .باشند مي

 ها پوشه و ها فایل نمای تغییر-9-2-2
 .کنید دنبال را زیر مراحل خود، کامپیوتر در موجود های پوشه و ها فایل نمایش طریقه تغییر برای

 .کنید کلیک View روی و کرده راست کلیک صفحه خالي فضای در - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنید انتخاب را یکي نیاز با متناسب. دارد وجود ها پوشه و ها فایل نمایش طریقه انتخاب برای زیادی های گزینه کنید مي مشاهده که طور همان - 1

 

 :List نمونه                                      :Large Icons نمونه                                     :Tiles نمونه

 

 

 

 

 

 

 :جدید پوشه یک ایجاد*
 بعدها تا کنید دهي سازمان ها پوشه این داخل را ها فایل و کرده ایجاد مختلفي های پوشه بخواهید است ممکن یابد، افزایش شما تولیدی های فایل تعداد که زماني

 .کنید دنبال را زیر مراحل جدید پوشه یک ایجاد برای. بیابید را موردنظر فایل راحتي به بتوانید

 .کنید انتخاب را( پوشه) Folder سپس بزنید را New و کرده راست کلیک صفحه خالي فضای در - 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساخته شما جدید پوشه اکنون .کنید تایپ را موردنظر اسم است، New Folder آن فرض پیش اسم ،ایجادشده جدید Folder کنید مي مشاهده که طور همان - 1

 .شد
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 :پوشه یا فایل چند انتخاب*

 :کرد استفاده روش چند از توان می ای پوشه یا فایل کردن انتخاب برای*

 اول روش
 بدین آیند درمي آبي رنگ به های پوشه یا ها فایل کنید مي مشاهده که طور همان. بکشید را ماوس سپس ،دارید نگه را آن و کنید چپ کلیک صفحه خالي فضای در

 .اند شده انتخاب که معني

 دوم روش
 .کنید رها را CTRL دکمه ها انتخاب اتمام از پس کنید، کلیک موردنظر ها پوشه یا ها فایل روی و دارید نگه را کیبورد روی بر CTRL دکمه

 سوم روش
 انتخاب خواهید مي که ای پوشه یا فایل آخرین و دارید نگه را کیبورد روی بر Shift دکمه سپس کنید کلیک را شود انتخاب خواهید مي که ای پوشه یا فایل اولین ابتدا

 .کنید انتخاب را دارند قرار یکدیگر کنار در که هایي پوشه یا ها فایل خواهید مي که است مواقعي برای مناسب روش این کنید، کلیک را شود

 روش اول                                          روش دوم                                                      روش سوم                      

  

 

 

 

 :پوشه یا فایل یک نام تغییر*
 .بزنید Enter و کرده تایپ را جدید نام سپس. کنید انتخاب را Rename و کرده راست کلیک موردنظر پوشه یا فایل روی منظور بدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ندهید تغییر را آن بود، نمایش قابل نیز آن پسوند فایلي اسم تغییر هنگام اگر: نکته

 :پوشه یا فایل کردن جا جابه*
 کلیک Cut روی و کرده راست کلیک شده انتخاب های پوشه یا فایل از یکي روی سپس. کنید انتخاب را موردنظر پوشه یا فایل ذکرشده ها روش از یکي توسط ابتدا

 .کنید

 .کنید انتخاب را Paste گزینه و کرده راست کلیک خالي فضای در و بازکنید را شود منتقل آنجا به شده انتخاب پوشه یا فایل خواهید مي که ای پوشه در سپس
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 :پوشه یا فایل کردن کپی*
 .کنیم مي کلیک Copy روی Cut انتخاب جای به اما کنیم مي عمل پوشه یا فایل انتقال روش همانند

 .مکنیم کلیک Paste روی و کنیم مي راست کلیک خالي فضای در و رفته موردنظر پوشه در سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پوشه یا فایل یک حذف*
 .کنم مي کلیک Delete روی و کرده راست کلیک ها پوشه یا فایل از یکي روی سپس کنیم مي انتخاب شده گرفته های روش با ابتدا پوشه یا فایل حذف برای

 

 

 

 

 

 

 ماوس کارگیری به فنون-9-2-2
 .دهیم مي شرح را ماوس به مربوط عملیات و اصطالحات از برخي قسمت این در. است انجام قابل آن توسط مختلفي عملیات که است شده طراحي طوری ماوس

 برای ضرب تک کلیک ماوس یک و است ماوس چپ سمت دکمه از استفاده منظور معموالً است، کردن کلیک از صحبت که هنگامي: کلیک

 .گیرد مي قرار مورداستفاده عناصری انتخاب

 یک کردن باز برای معموالً و شود مي مربوط ماوس راست سمت دکمه به پیداست، نامش از که طور همان راست کلیک: راست کلیک

 .گیرد مي قرار مورداستفاده میانبر منوی

 را چپ سمت دکمه هم سر پشت بار دو که صورت بدین. گیرد مي قرار مورداستفاده مربوطه های آیکون و میانبرها طریق از پوشه یا فایل کردن باز برای: کلیک دابل

 .زنیم مي

 حرکت طوری را ماوس و کنید مي کلیک موردنظر موضوع روی را ماوس چپ سمت کلید که شکل این به. است ماوس کلیک از دیگری شکل: درگ و کلیک

 .کنید مي رها را ماوس کلید ،موردنظر محل در موضوع استقرار از بعد سپس. شود منتقل دیگری محل به مزبور موضوع که دهید مي

 مربوطه و معرفی ابزار و کار با محیط آن: های تنظیم و Linuxاز خانواده  عامل سیستمنصب کامل یک -9-2

 سیستم روی اوبونتو لینوکسی توزیع گام به گام نصب-1-9-2

 ،ها فالپي جایي جابه حین در و کردیم مي اجرا یک به یک بایست مي را لینوکس سورس حاوی های دیسک فالپي بود؛ فرسایي طاقت بسیار کار لینوکس نصب درگذشته

 به رو ماهیت به توجه با اما بودند کاربرپسندتر مراتب به که شدند عرضه بازار به لینوکس نصب های CD ،مرورزمان به. بود بسیار نصب فرایند در اختالل ایجاد احتمال

 ی خانواده محبوب های توزیع از یکي که گفتیم هم ازاین پیش .شدند بازار ی روانه نصب های DVD که شد این و نبود پاسخگو دیگر CD محدود فضای لینوکس، رشد

 منطقي لذا گذاشت خواهیم توزیع این روی را آموزش مبنای هم آموزشي ی دوره این در و است Debian ی پایه بر که است Ubuntu لینوکسي های عامل سیستم

 های توزیع ی دهنده ارائه های شرکت که این به توجه با .نماییم استفاده توزیع این از هم سیستم روی لینوکس نصب گام به گام آموزش برای که رسد مي نظر به

 مبتدی افرادی و ندارند را لینوکس با کار ی تجربه هیچ که باشند افرادی ایشان، مخاطبین از بسیاری است ممکن که هستند واقف نکته این به خوبي به لینوکسي

 در این البته اند رسانده حداقل به را دهد انجام باید نصب حین در کاربر که تنظیماتي و مراحل و نموده سازی ساده کامالً را نصب فرایند تا اند کرده سعي هستند،

 .داشت خواهد وجود تنظیمات در تغییری هرگونه امکان ،عامل سیستم کامل نصب از پس که است حالي
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 USB یا DVD از استفاده*
 یا DVD یک روی را آن و کرده دانلود را نصب فایل ابتدا اوبونتو، ISO فایل دانلود لینک از توزیع، این نصب برای

USB کنیم مي کپي .DVD آمدن باال از پس. کنیم مي ریبوت را سیستم و داده قرار درایو دی وی دی در را 

 های سیستم از بسیاری. ببینید کنیم مي مشاهده باال در که طور همان را نصب آغازین ی صفحه بایست مي سیستم،

 .دهند مي قرار ما اختیار در نیز را USB روی از نصب امکان جدید

 یا F21 کلید سیستم آمدن باال حین در تا است نیاز نشناخت، را USB یا DVD سیستم خودکار صورت به نکته: اگر 

Delete بخش از و گیرد قرار دیدمان معرض در سیستم بوت تنظیمات ی صفحه تا بفشاریم را Boot Menu، از برخي در که باشیم داشته توجه) کنیم انتخاب را مدنظر ی گزینه 

 شدن لود از پس ،هرحال به( .باشد شده گرفته نظر در سیستم تنظیمات به دسترسي برای دیگری کلیدهای از ترکیبي یا کلید ،الذکر فوق کلیدهای جای به است ممکن ها سیستم

Installer، ی دکمه روی سپس کرده انتخاب را خود مدنظر زبان باید که گیرد مي قرار ما دید معرض در ای صفحه Install Ubuntu نماییم کلیک. 

 اوبونتو نصب برای سیستم سازی آماده*
 وسط در تا کرده وصل برق به را دستگاه حتماً ،رادارید تاپ لپ روی اوبونتو نصب قصد اگر که شود مي توصیه

 فضای ما هارددیسک که کنیم حاصل اطمینان باید این، بر عالوه. نرسد اتمام به دستگاه شارژ نصب، فرایند

 برای شود مي توصیه اما است گیگابایت 6/0 فضا حداقل) است دارا را جدید عامل سیستم یک نصب برای کافي

 ضمن، در.( بگیرید نظر در توزیع این برای بیشتر مراتب به فضایي نشوید، مواجه فضا کمبود با آینده در که آن

 در بزنیم، را Download updates while installing Ubuntu ی گزینه تیک که درصورتي مرحله، این در .باشد متصل اینترنت به سیستم که است آن بهتر

 ی گزینه کردن دار تیک با این، بر عالوه. باشد خورده تیک گزینه این کنیم مي توصیه که شد خواهند نصب هم توزیع این برای موجود های آپدیت نصب حین

Install third-part software دیگر، های عامل سیستم در که است حالي در این) کنیم نصب هم را موردنیاز کاربردی های اپلیکیشن نصب، حین در توانیم مي 

 !(کرد نصب و نموده خریداری یا دانلود مجزا صورت به باید را ها اپلیکیشن این از بسیاری

 اوبونتو به فضا اختصاص*
 عنوان تحت ای صفحه کردیم، فعال را آن با مرتبط های تیک و شد چک اینترنت با ارتباط که آن از پس

Installation type (نصب نوع )یک شما اگر. است مهمي نسبتاً ی مرحله که گیرد مي قرار ما دید معرض در 

 امکان تا کرده انتخاب را Something else ی گزینه نصب، از مرحله این در توانید مي باشید، ای حرفه کاربر

 البته) باشید داشته یکدیگر کنار در را عامل سیستم دو واحد درآن تا باشید داشته را ها پارتیشن سازی شخصي

 این اگر که کنید انتخاب توانید مي را Erase disk and install ubuntu اول ی گزینه صورت، این غیر در اما( دارد تجربه به نیاز و است پیچیده کمي کار این

 ایجاد لینوکس فرض پیش های پارتیشن و شده حذف قبلي های پارتیشن ی کلیه- شده پاک هارددیسک روی قرارگرفته قبلي اطالعات ی کلیه ،سازید فعال را گزینه

 .گردد مي نصب سیستم روی اوبونتو از جدیدی ی نسخه و -گردند مي

 مکانی موقعیت انتخاب*
 که گرفت خواهند قرار ما روی پیش سکونت محل کشور و Time Zone یا مرتبط های پنجره مرحله، این در

 .کنیم انتخاب توانیم مي را مناسب ی گزینه خود، سکونت محل به بسته

 

 

 

 کیبورد زبان به مربوط تنظیمات*
 .کنیم انتخاب را کیبورد و زبان با مرتبط تنظیمات بایست مي اوبونتو، نصب فرایند از مرحله این در

 

 

 

 عبور رمز و کاربری نام انتخاب*
 انتخاب را عبور رمز و کاربری نام نام، مثل خود شخصي اطالعات تا خواهد مي ما از Installer ادامه، در

 گردد مي آغاز سیستم روی اوبونتو نصب اصلي فرایند بعد، به مرحله این از و کنیم
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 نصب شروع*
 از اطالعاتي نصب حین در حال، به. باشد تواند مي متغیر اوبونتو نصب زمان شما، تاپ لپ یا کامپیوتر کانفیگ به بسته

 نظر در عامل سیستم این با شما بیشتر آشنایي برای که گیرد مي قرار شما دید معرض در Ubuntu عامل سیستم

 .اند شده گرفته

 

 

 سیستم روی اوبونتو نصب تکمیل*
 نیاید، پیش نصب فرایند حین در خاصي مشکل اگر. گردد استفاده ی آماده عامل سیستم تا داریم سیستم کردن Restart به نیاز ،عامل سیستم کامل نصب از پس

 مبدل لینوکس کاربر میلیون چندین از یکي به بعد به لحظه این از چراکه گوییم مي تبریک شما به. است استفاده ی آماده و باالآمده راحتي به جدید عامل سیستم

 !اید شده

 

 

 

 (UBUNTU تنظیمات و ها برنامه با آشنایی) UBUNTU با کار آموزش-2-9-2

 را قابلیت این شما به لینوکس عامل سیستم. است Linux نمود استفاده مکینتاش یا و ویندوز جایگزین عنوان به آن از توان مي که های عامل سیستم بهترین از یکي

 Distribution دارای لینوکس. است گذاشته باز کدها ویرایش در شمارا دست و بوده Open Source کامالً چراکه دهید انجام آن با بخواهید چه هر که دهد مي

 ترین معروف از یکي که بپردازم UBUNTU با کار آموزش به دارم قصد پست این در. اند شده ساخته مشخصي هدف به ها آن از هرکدام که است فراواني های

  .است لینوکس های توزیع

 از ابتدا اید نکرده نصب را UBUNTU عامل سیستم هنوز اگر شوید مي آشنا آن اولیه تنظیمات انجام و UBUNTU گرافیکي های محیط با شما آموزش این در: نکته

 .بگیرید یاد را UBUNTU نمودن نصب نحوه و کنید استفاده UBUNTU نصب آموزش پست

 (UBUNTU با کار آموزش) UBUNTU در ها پوشه و ها فایل به رسیدست-9-9-2
 از ها فایل مدیریت برای هم UBUNTU در. شود مي استفاده Windows Explorer برنامه از ویندوز در ها فایل مدیریت و دسترسي برای میدانید که همانطور

 همانند Nautilus برنامه است درست. شود مي استفاده ها فایل مدیریت برای Nautilus برنامه از بلکه شود نمي استفاده Windows Explorer برنامه

Windows Explorer راه ها فایل مدیریت زمینه در شمارا کار کامالً اما ؛نیست پذیر انعطاف 

 .اندازد مي
 

 است کابینت آیکون با که File گزینه روی راست سمت از Nautilus برنامه به دسترسي برای

 Desktop های بانام پوشه سری یکي UBUNTU نصب از بعد فرض پیش طور به .کنید کلیک

– Documents – Downloads – Music – Picture – Video ذخیره برای ها پوشه این از توانید مي شما. شود مي درست شما پروفایل آدرس در … و 

 با را فایل یک ابتدا. کنید استفاده کیبورد Shortcut کلیدهای از توانید مي Nautilus در ها فایل نمودن پیست و کپي برای .کنید استفاده خود مرتبط های فایل

 باید هم ها فایل کردن کات برای. کنید پیست خود موردنظر پوشه در را آن Ctrl+V کلیدهای با و گرفته کپي را فایل Ctrl+C کلیدهای با سپس کنید انتخاب موس

 به توانید مي را کارها این همه است گفتني البته .کنید استفاده کیبورد روی Delete کلید از باید ها پوشه و ها فایل حذف برای. کنید استفاده Ctrl+X کلیدهای از

 کلیک ها آن روی باید ها فایل از Shortcut ساخت برای. )دهید انجام موردنظر فایل روی نمودن کلیک باراست ها فایل از Shortcut ساخت و نام تغییر همراه

 با UBUNTU منو چپ سمت گوشه در که است Trash اوبونتو در Recycle Bin همان یا زباله سطل نام( .کنید کلیک Make Link روی سپس نموده راست

 در را درایوها آن توانید مي خود ویندوز های فایل به دسترسي برای کنیم مي استفاده UBUNTU کنار در ویندوز از که درصورتي .شده مشخص سطل آیکون همان

UBUNTU مشاهده ها آیکون دیگر زیر چپ سمت در را ها پارتیشن آن آیکون باشید داشته خود هارددیسک روی پارتیشن یک از بیش اگر معموالً. کنید استفاده 

 .کنید استفاده ها آن از توانید مي و شده Mount خودکار صورت به کنید متصل UBUNTU به را اکسترنال هارددیسک یا فلش اگر .کنید مي

 (اوبونتو لینوکس آموزش) UBUNTU در Microsoft Office های فایل اجرای -9-9-2
 برنامه همانند Liberoffice برنامه. دارد نام Liber Office است … و RTF و Docx و Doc های فایل اجرای برای که UBUNTU در کاربردی های برنامه از یکي

Microsoft Office برای دوم چاره راه یک گفت توان مي دقیقاً. کنید مي فراهم را دارد نیاز متني های فایل نوشتن برای کاربر یک آنچه هر اما ؛ندارد کارایي 

Microsoft Office شود مي محسوب. 
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 LiberOffice Writer در کارها. کنید کلیک LiberOffice Writer آیکون روی چپ سمت منوی از LiberOffice در متني های فایل ویرایش و ساخت برای

 ویندوز فرمان خط یادگیری به عالقه اگر .یافت درخواهید را آن کلیات ،منوها بررسي اندکي با که دارد وجود تفاوت کمي اما ؛است Microsoft office همانند

(Command Prompt )،وجه بازگشت گارانتي روز 1 با تضمیني% 255 صورت به ویندوز فرمان خط آموزش. بزنید اقدام به دست حاال همین است بهتر دارید 

 استفاده LiberOffice Calc برنامه از توانید مي UBUNTU در Excel های فایل ویرایش و ساخت برای( ...بیشتر اطالعات) ویژه تخفیف% 61 و شرط و قید بدون

 LiberOffice Impress برنامه از توانید مي PowerPoint های فایل ویرایش و ساخت برای همچنین. است Microsoft Excel برنامه مثل آن کاربرد که کنید

 .کنید استفاده

 Software Center با افزارها نرم نصب-9-9-2
 Ubuntu Software از استفاده با توانید مي شما. است لینوکس های برنامه گرافیکي نصب برای عالي Store یک وجود UBUNTU های ویژگي از دیگر یکي

 سمت منوی از Ubuntu Software اجرای برای. کنید حذف را شده نصب های برنامه اینکه یا. کنید استفاده و نصب UBUNTU در را خود های برنامه سادگي به

 .کنید کلیک دارد A حرف آن وسط که کیف آیکون روی چپ

. کنید جستجو را خود موردنظر برنامه نام Ubuntu Software جستجوی در تا است کافي افزارها نرم نصب برای

 های برنامه بین دستي صورت به سپس کرده انتخاب را خود موردنظر برنامه بندی گروه Category بخش از یا

 بخش از شده نصب افزارهای نرم نمودن حذف یا و بررسي برای .بگردید خود موردنظر گزینه دنبال موجود

Installed گزینه روی تا است کافي کردن حذف برای. کنید استفاده Remove برای .کنید کلیک برنامه کنار در 

 .کنید استفاده Update بخش از توانید مي هم ها برنامه روزرساني به

 (UBUNTU با کار آموزش) کنیم؟ جستجو UBUNTU در را ها برنامه و ها فایل چگونه-1-9-2
 از پس. است UBUNTU چپ سمت منوی آیکون اولین که کنید استفاده Search Your Computer از توانید مي ها برنامه و ها فایل بین نمودن جستجو برای

 بندی گروه توانید مي جستجو برنامه این پایین قسمت از. کنید جستجو را خود موردنظر کلمه Search Your Computer بخش از آیکون این روی بر کلیک

 از یکي کند. جستجو را ها برنامه یا و ها آهنگ یا ها فایل فقط که ؛کنید مشخص را خود برنامه

 برنامه اگر یعني ؛است ها فایل و ها برنامه آنالین جستجوی Search Your Computer مزایای

 .دهد مي نمایش شما برای هم را آن نمود پیدا اینترنت در شمارا موردنظر فایل یا

 

 (اوبونتو تصویری آموزش) UBUNTU در زبان تغییر و صدا تنظیم و تاریخ نمایش-9-9-2
 برای. کنید کلیک ساعت روی تاریخ و ساعت دیدن برای. کنید کلیک بلندگو آیکون با Sound گزینه روی راست سمت از توانید مي UBUNTU در صدا تنظیم برای

 را خود موردنظر زبان و نموده کلیک باال راست سمت از زبان آیکون روی اینکه یا کنید استفاده Super+Space میانبر کلیدهای از توانید مي کیبورد زبان تغییر

 .کنید انتخاب

 

 

 UBUNTU نمودن قفل و ریستارت و خاموش-9-9-2
 کلیک Shutdown گزینه روی بازشده منوی از سپس نموده کلیک دنده چرخ آیکون روی باال راست سمت از توانید مي UBUNTU کردن ریستارت یا خاموش برای

 آن بجای اما ندارد وجود Sleep نام به ای گزینه UBUNTU در .کنید انتخاب UBUNTU نمودن ریستارت یا خاموش برای را خود موردنظر گزینه سپس. کنید

 .کنید استفاده کامپیوتر افزارهای سخت نمودن خاموش برای آن از توانید مي که است موجود Suspend گزینه

 میانبر کلیدهای از استفاده با توانید مي همچنین. کنید استفاده Log Out گزینه از توانید مي کاربری حساب از شدن خارج یا و دسکتاپ نمودن قفل برای

Ctrl+Alt+L همان یا نمودن قفل برای Lock کردن UBUNTU کنید استفاده. 

 (UBUNTU با کار آموزش) UBUNTU تم به مربوط تنظیمات-4-9-2

 را Change Desktop Background گزینه سپس نموده راست کلیک دسکتاپ روی ابتدا Background تغییر برای: UBUNTU زمینه پس تنظیم*

 Desktop Background عنوان به را آن تا نموده کلیک خود موردنظر های عکس از یکي روی توانید مي Appearance پنجره راست سمت از کنید انتخاب

 زمینه پس توانید مي که های راه از دیگر یکي .کنید انتخاب هارددیسک از را خود های عکس توانید مي کنید کلیک بعالوه عالمت روی که درصورتي .کنید انتخاب

UBUNTU گزینه کردن انتخاب و ها عکس روی نمودن کلیک راست دهید تغییر را Set as Wallpaper است. 
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 پایین بخش از تا است کافي. دهید تغییر را خود تم Appearance پنجره همان از توانید مي UBUNTU در Theme تغییر برای  :UBUNTUدر تم انتخاب*

 .کنید انتخاب را UBUNTU فرض پیش تم سه از یکي موجود های عکس

 گزینه Appearance پنجره همان از Launcher در موجود های آیکون سایز تغییر برای: (Launcher) اوبونتو چپ سمت منوی به مربوط تنظیمات*

 سپس. کنید کلیک Off گزینه روی Behavior تب از Auto-Hide ویژگي سازی فعال برای .دریابید را خود موردنظر ابعاد تا بکشید راست و چپ سمت به را آخر

 ظاهر برای کنید انتخاب را Top Left Corner گزینه که درصورتي. کنید مشخص را دسکتاپ چپ سمت دیواره به موس حساسیت سطح توانید مي آن زیر بخش از

 .ببرید باال چپ سمت گوشه به را گر اشاره باید موس شدن

 استفاده بازشده های پنجره تر راحت مدیریت برای مجزا دسکتاپ چهار از توانید مي بگذارید را Work Space گزینه تیک اگر :ها Workspace نمودن تنظیم*

 Ctrl+Alt+Arrow میانبر کلیدهای از یا کنید کلیک Launcher منوی از Work Space آیکون روی توانید مي مختلف های دسکتاپ بین حرکت برای. کنید

Key (باال – پایین – راست – چپ )کنید استفاده. 

 دسکتاپ باالی منوی در بلکه ندارند قرار بازشده های پنجره خود باالی UBUNTU های پنجره در منوها باشید کرده توجه اگر :ها پنجره منوی نمودن تنظیم*

 گزینه اگر .کنید انتخاب را In The Window Title Bar گزینه Behavior تب در باید ها پنجره خود به منوها این مکان تغییر برای. شوند مي داده نمایش

Always Visibility بدون منوها کنید انتخاب را Hover شوند مي داده نمایش موس نمودن. 

 منوی از توانید مي را Settings آیکون. شوید Settings منوی وارد ابتدا Screen Resolution تنظیم برای :UBUNTU در صفحه ابعاد تنظیم*

Launcher منوی در. کنید مشاهده دنده چرخ عالمت با Settings گزینه دنبال Display بخش از توانید مي سپس. کنید کلیک آن روی و بگردید Resolution 

 شده انجام تنظیمات تا Keep This Configuration گزینه روی ازآن پس و کنید کلیک Applay گزینه روی انتخاب از پس. کنید انتخاب را خود موردنظر ابعاد

 .شود ذخیره

 گزینه روی Settings پنجره از UBUNTU در کاربری حساب ساخت برای: (UBUNTU با کار آموزش) UBUNTU در ها User مدیریت و ساخت*

User Account گزینه روی بازشده پنجره در سپس کنید کلیک Unlock وارد را خود فعلي کاربری حساب به مربوط عبور رمز و نموده کلیک راست سمت از 

 .بسازید خود برای جدید کاربری حساب یک پایین چپ سمت از+  عالمت روی کلیک با توانید مي ازآن پس( Administrator مجوز با کاربری حساب) کنید
 گزینه که درصورتي Standard یا باشد Administrator کاربری حساب آیا که ؛کنید مشخص را خود کاربری حساب نوع Account Type قسمت در

Administrator قسمت در .دهید انجام ها فایل و عامل سیستم روی را مدیریت تغییر هر توانید مي آن با کنید انتخاب را Full Name که را فردی کامل نام 

 روی سپس. کنید وارد را شود UBUNTU وارد آن با خواهید مي که کاربری نام Username قسمت در و نموده وارد را کند استفاده حساب این از خواهید مي

Add مشاهده صورت در و کنید کلیک Authentication کنید وارد را خود عبور رمز. 

 

 

 

 کلیک Password روی سپس کنید انتخاب را کاربری حساب ابتدا آن رو گذاشتن رمز برای کاربری حساب ساخت از پس: UBUNTU در عبور رمز تغییر*

 را Setup a Password Now گزینه Action بخش از Changing Password For شدن نمایان از پس. شود باز عبور رمز تغییر به مربوط پنجره تا کنید

 روی آخر در. کنید تکرار را خود عبور رمز Confirm Password قسمت در و نموده تایپ را خود عبور رمز New Password قسمت در سپس. کنید انتخاب

Change شود ذخیره شده انتخاب عبور رمز تا کنید کلیک. 

 Enable This Account گزینه عبور رمز تغییر قسمت در Action بخش همان از باید و نیست فعال شده ساخته کاربری حساب هنوز کاربری حساب ساخت از پس معموالً: نکته

 .شود فعال کاربری حساب تا کنید کلیک Change روی سپس. کنید انتخاب را

 مربوطه و معرفی ابزار و کار با محیط آن: های تنظیم و MacOSاز خانواده  عامل سیستمنصب کامل یک -9-2

 مکینتاشنصب -1-9-2

 باید سؤال این به پاسخ در! نه؟ یا دارد وجود PC همون یا شخصي های کامپیوتر روی بر مک نصب امکان آیا که باشد شده سؤال دوستان شما از خیلي برای شاید

 را UniBeast افزار نرم وسیله به سیرا مک از بوتیبل فلش یک ساخت نحوه شما به آموزش این در .گویند مي مکینتاش آن به و دارد وجود امکان این بله کنم عرض

 .شد خواهد فراهم PC روی بر مک نصب امکان آن وسیله به که داد خواهیم آمورش
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 :کنید توجه نکته چند به آموزش از قبل*
 فلش یک ساخت و آن اجرای برای شما یعني شده طراحي مک عامل سیستم برای UniBeast افزار نرم .هست جوابگو Intel پردازنده با PC برای فقط روش این

 .دهید انجام آن در را بوتیبل فلش ساخت پروسه تا هستید آماده مک عامل سیستم یک نیازمند مک، از بوتیبل

 شده کمتر کار مراحل هم عمل این با که کنید مکینتاش نصب به اقدام آن روی بر و کنید استفاده نیست آن در اطالعاتي که جدا هارددیسک یک از شود مي توصیه

 مطلوب نتیجه به تا گرفت خواهد شما از زیادی زمان شک بي و دارد وخطا آزمون به نیاز مکینتاش نصب .رسانید مي صفر به را اطالعات دادن دست از ریسک هم و

 سیستم به کامالً) کنید برخورد مشکالتي به مکینتاش نصب اول تجربه در است ممکن بنابراین ؛کنید شناسایي مک به را خود افزارهای سخت تمامي بتوانید و برسید

 آموزش، این در ذکرشده مراحل .کنید غلبه مشکل بر گوگل در جستجو یا و سایت این در سؤال طرح با کنید سعي و نشده ناامید صورت این در ،(گردد برمي شما

 عامل سیستم توسط راحتي به گرافیک کارت نصب این در که شد نصب زیر مشخصات با PC یک روی بر کامل صورت به مکینتاش و شده امتحان نگارنده خود توسط

 .شدن نصب نیز قطعات این MultiBeast افزار نرم از استفاده با که بودن نشده نصب شبکه و صدا کارت فقط و شد شناسایي

 :مکینتاش بوتیبل فلش ساخت برای الزم نیازهای پیش*
 (کنیم مي استفاده مکینتاش ساخت و فلش کردن بوتیبل منظور به افزار نرم این از. )کنید دانلود ازاینجا را UniBeast افزار نرم -2

 روی از مک شدن بوت و افزاری سخت قطعات درایور نصب برای که است کاره همه ابزار یک افزار نرم این. )کنید دانلود ازاینجا را MultiBeast افزار نرم -1

 (گیرد مي قرار مورداستفاده ،هارددیسک

 .کنید تهیه بیشتر یا گیگ 9 ظرفیت حداقل با مموری فلش یک -4

 مکینتاش بوتیبل فلش ساخت-2-9-2

 macOs sierra دانلود: اول قدم*
 ستون از و شوید وارد خودتون دی آی اپل با و بازکنید را App Store خودتون فعلي مک عامل سیستم در

 .کنید macOS Sierra از ورژن آخرین دانلود به اقدام راست سمت

 ذخیره Applications پوشه در و داشت خواهد حجم گیگ 0 حدود چیزی macOS sierra ایمیج فایل 

 Applications پوشه در بگذارید و نکنید جابجا را آن ،macOS Sierra ایمیج دانلود از بعد .شد خواهد

 .بماند

 فلش سازی آماده: دوم قدم*
 و Applications/Utilities/Disk Utility بروید روبرو مسیر به و کنید متصل فعلي مک به را فلش

Disk Utility صفحه در .کنید اجرا را Disk Utility کلیک خود فلش نام روی بر چپ سمت ستون در و 

 بزنید را Erase گزینه پنجره باالی از و کنید

 
 
 
 را Format گزینه( قراردادیم INSTAL اینجا ما) بنویسید اسم یک name قسمت در بازشده صفحه در

 و بدید قرار GUID Partition Map روی بر را Scheme و بزارید OS X Extended Journaled روی

 پاک فلش داخل اطالعات کلیه Erase گزینه روی بر کلیک از بعد.)کنید کلیک Erase گزینه روی بر

 (شد خواهد

 UniBeast افزار نرم اجرای: سوم قدم*
 & language در و system preferences در حتماً UniBeast افزار نرم اجرا از قبل: مهم نکته

region زبان چپ سمت ستون در و English کنید انتخاب اصلي زبان عنوان به شکل با مطابق را. 
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 .کنید کلیک continue روی بر و کنید اجرا را UniBeast افزار نرم و نکنید جدا سیستم از را مموری فلش

 که فلشي ،شود مي باز که جدیدی صفحه در .کنید کلیک Agree روی بر آخر در و دهید ادامه را کار این

 .کنید کلیک continue گزینه روی بر و کند تغییر آبي به آن رنگ تا کنید انتخاب را کردید آماده

 که دید خواهید پررنگ صورت به را sierra ایمیج باشید کرده دانلود استور اپ از را مک اگر بعدی صفحه در

 به تا کنید کلیک continue روی بر دوباره و کرد خواهد تغییر آبي به مشکي از آن رنگ ایمیج انتخاب با

 .شوید هدایت بعد صفحه

 

 

 سیستم به توجه با را دو این از یکي که بود خواهد LEGACY BOOT MODE دیگری و UEFI BOOT MODE یکي شوید مي مواجه شکلک دو با صفحه این در

 .کنید انتخاب خود

UEFI BOOT MODE: 
 (شود نمي پیشنهاد گزینه این از استفاده.)شود مي استفاده UEFI بایوس با PC یک برای گزینه این 

LEGACY BOOT MODE: 

 (شود مي پیشنهاد گزینه این از استفاده. )است استفاده قابل PC نوع هر برای گزینه این 

 

 
 باید قسمت این در و کرده کلیک continue روی بر نیز مرحله آخرین در و کنیم مي کلیک continue روی بر و نداریم کاری آن های گزینه با بعد صفحه در

 چیزی فلش سرعت به بسته که شود آماده شما بوتیبل فلش تا بمانید منتظر و نمایید وارد را فعلي مک پسورد

 .انجامد مي طول به دقیقه 20 تا 25 حدود

 

 و بزنیم سر PC بایوس به رسیده آن وقت مموری، فلش با UniBeast افزار نرم کار شدن تمام از بعد خب 

 .کنیم اعمال آن در را تغییرات سری یک

 

 

 :کنید اعمال آن در را زیر تغییرات و شوید بایوس وارد تا دارید نگه کیبورد روی بر را Delete دکمه PC کردن روشن از بعد کار این برای*
 .ببرید ای کارخانه حالت به را بایوس Optimized Defaults گزینه زدن با -2

 .کنید غیرفعال را آن کنم مي پشتیباني را VT-d حالت شما CPU اگر -1

 .کنید غیرفعال را آن است فعال شما سیستم در CFG-Lock قفل اگر -4

 .کنید غیرفعال را آن است Secure Boot Mode قابلیت دارای شما سیستم اگر -6

 .دهید قرار Other OS روی بر را آن و( ندارد وجود قدیمي های بایوس در و هست UEFI جدید های بایوس در گزینه این) کنید پیدا را OS Type گزینه بایوس داخل در -0

 .کنید غیرفعال را آن است IO SerialPort گزینه دارای PC بایوس اگر -4

 .دهید قرار Enabled روی بر را آن است XHCI Handoff گزینه دارای PC بایوس اگر -1

 .کنید غیرفعال آن در را USB 465 ،است AWARD BIOS بایوس با و x09 یا و 4 سری انواع از شما سیستم چیپست اگر -9

 macOS Sierra نصب: چهارم قدم*
 دقت.)کنید متصل کیس پشت USB های درگاه از یکي به کردید، آماده که را فلشي منظور این برای. رسیده PC رو مک نصب وقت دیگر واالن شده تمام کارها بیشتر

 (کنید متصل USB1 به حتماً است USB4 و USB1 از مدل دو هر دارای شما دسکتاپ سیستم اگر کنید

2- PC کنید روشن را. 

 

 نمایش شما برای بوت قابل های دستگاه لیست تا دارید نگه PC شدن روشن از بعد را F2122,F25,F9F,کلیدهای از یکي -1

 گیرد مي قرار مورداستفاده رومیزی های سیستم اکثر در F9 کلید معموالً و دارد بستگي شما سیستم به کلیدها این.)شود داده

 (شود مي استفاده F21 و F1 از ها تاپ لپ در و
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 .کنید انتخاب را خود فلش باید شد داده نمایش شما برای بوت قابل های دستگاه لیست بعدازاینکه -4

 
 منتظر و کنید انتخاب را Boot Mac OS X from INSTAL گزینه Clover اسکرین بوت صفحه در و فلش شدن بوت از بعد -6

 .شد خواهید نصب صفحه وارد اپل آرم زیر لودینگ شدن کامل از بعد. بمانید اپل آرم شدن نمایان

 

 زیر تصویر در شده داده نشان صفحه به تا کنید انتخاب را "بعدی" های گزینه تمام زبان، انتخاب از بعد مک نصب صفحه در -0

 .برسیم

 

 .کنید کلیک Disk Utility بر و رفته Utilities تب به صفحه باالیي نوار در -4

 
 کنید؛ کلیک Erase گزینه روی بر و کنید انتخاب را خود موردنظر هارددیسک چپ سمت ستون از و Disk Utility پنجره در -1

 OS X Extended (Journaled) روی را Format گزینه( قراردادیم Sierra اینجا ما) بنویسید اسم یک name قسمت در

 هارد شدن فرمت از بعد .کنید کلیک Erase گزینه روی بر و بدید قرار GUID Partition Map روی بر را Scheme و بزارید

Disk Utility خود اطالعات از حتماً بنابراین شد خواهد پاک آن اطالعات کلیه هارد کردن فرمت با باشید داشته دقت.)ببندید را 

 ویندوز هم هارد یک روی بر دارید قصد اگر .(کنید استفاده اطالعات بدون هارددیسک یک از یا کنید تهیه پشتیبان نسخه یک

 جداسازی به اقدام EASEUS PARTITION MASTER ویندوز تحت افزار نرم از استفاده با سپس شوید ویندوز وارد و کنید نصب را ویندوز ابتدا ،مکینتاش هم و باشید داشته

 نصب به اقدام و کرده فرمت را جداشده درایو هارد کل کردن فرمت بجای مکینتاش نصب مرحله در و( کردن فرمت بدون) نمایید مکینتاش نصب برای خود هارد از گیگ 45 حداقل

 .نمایید درایو این روی بر مک

 فرمت درایو یا هارد روی بر اینجا در ،رسیم مي هارددیسک انتخاب مرحله به ها پیام تمامي پذیرش و Continue روی بر کلیک از بعد ،شوید مي منتقل نصب صفحه به دوباره -9

 .شویم مي نصب شدن تمام منتظر و رفته بعد مرحله به و( کردیم انتخاب آن برای Sierra اسم فرمت زمان در) کنید کلیک مکینتاش برای شده

 را بوت قابلیت شده نصب مکینتاش آن روی بر که هارددیسکي اما شد؛ خواهد ریستارت سیستم نصب، مراحل شدن تمام از بعد -8

 بوت منوی F2122,F25,F9F,کلیدهای از یکي طریق از دیگر بار یک6 مکینتاش عامل سیستم در شدن وارد برای باید شما و ندارد

PC افزار نرم توسط شده ساخته بوتیل فلش روی از و آورده را خود UniBeast، اسکرین بوت محیط وارد Clover اینجا در و شوید 

 شدن بوت از بعد: نمایید آن طریق از سیستم بوت به اقدام و کنید انتخاب را است شده نصب مکینتاش آن روی بر که Sierra درایو

 باشید داشته دقت .شد خواهید( مکینتاش) مک محیط وارد آخر در و برسانید اتمام به را نصب پایاني مراحل مک، درایو از سیستم

 این که نشوند نصب گرافیک، کارت – بلوتوث – شبکه کارت – صدا کارت مانند شما PC افزاری سخت قطعات از بعضي است ممکن

 KEXT کردن پیدا. گوییم مي "KEXT" آن به که است افزاری سخت قطعات این مخصوص اندازی راه به نیاز و است طبیعي کامالً امر

 افزار نرم توسط شده نصب آن روی بر مکینتاش که هارددیسکي کردن بوتیبل همچنین. دارد گوگل در جستجو و قطعه آن دقیق مدل شناسایي به نیاز ،افزاری سخت قطعه هر برای

MultiBeast نصب نحوه و مورد این که شود مي انجام KEXT داد خواهیم توضیح آموزش دوم بخش در را. 

 (مکینتاش تنظیمات و ها برنامه با آشنایی) مکینتاش با کار آموزش-9-9-2

 ؟کنیم خاموش یا استارت ری روشن، را مک چگونه (0
 کامپیوترها این روی پاور آشنای کلید دیدن با باشد نخورده گوشتان به هم مک اسم حاال تا اگر حتي هرحال به. نیست سختي چندان کار مک کردن روشن خب

 به مجبور را مک کلید این داشتن نگه با توانید مي سیستم، کردن کرش صورت در بدانید که اینجاست جالب. کند مي کار به شروع سیستم آن فشردن با که فهمید مي

 منوی سراغ به است کافي فقط. ندارید ای پیچیده کار انجام به نیازی نیز خواب حالت به مک بردن حتي و کردن استارت ری یا خاموش برای .کنید شدن خاموش

 و است تر راحت خیلي کارتان که بگویم باید هستید اپل های تاپ لپ کاربران از اگر البته. ببینید را تنظیمات این آن، در تا بروید تصویر باالی چپ سمت در اپل

 .ببرید خواب حالت به را سیستم ها آن در بستن با توانید مي

 کنیم؟ پیست یا کات کپی، را ها فایل مک در چطور (۰
 گزینه ،موردنظر فایل روی کلیک راست از استفاده با راحت خیلي. هاست آن روی کردن کلیک راست ،ها فایل کردن پیست-کپي برای کار ترین راحت ویندوز، همانند

 و( کردن کپي برای)  Cmd + C کیبوردی میانبرهای از استفاده با کار این البته. کنید مي پیست کلیک راست از دوباره استفاده با مقصد در و کرده انتخاب را کپي

Cmd + V  (کردن پیست برای )دارد بسیاری های تفاوت ویندوز با مک عامل سیستم در کردن کات گفتیم، حاال تا که چیزی برخالف اما .شود مي هم تر راحت خیلي .

 و کرده کلیک راست موردنظرتان پنجره خالي فضای در سپس. بروید دهید انتقال را آن خواهید مي که ای پوشه به و کرده کپي را موردنظرتان فایل ابتدا باید مک در

 .دارید نگه را Option کلید
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 این تمام توانید مي البته. شود مي کات موردنظر مقصد به هایتان فایل آن روی کلیک با که دید خواهید را Move Item Here گزینه کنید دقت خوب اگر حاال

 دهید انتقال دیگر جایي به را خود های فایل تر سریع خیلي و بزنید دور Cmd + Option + V میانبر از استفاده با را مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 کنیم؟ کلیک راست مک در چگونه (۳
 البته. نیست اضافه توضیحات ارائه به نیازی و هستیم بلد را کلیدی دو های ماوس با کردن کار دیگر ما همه خب

 رو روبه چنداني مشکل با باز باشید داشته دست در هم کلیددارند یک تنها که را اپل های ماوس مجیک اگر

 و ها بوک مک با کردن کار حال بااین. بگیرید یاد را ها آن با کردن کار نحوه توانید مي راحت خیلي و بود نخواهید

 فقط .کنید استفاده کردن کلیک راست برای خود انگشت دو از ها آن در باید و است متفاوت کمي پد ترک مجیک

 را کار این مک عامل سیستم. دهید فشار کمي و بگذارید ها بوک مک پد تاچ روی را خود انگشت دو است کافي

 تنظیمات البته. دهد مي قرار اختیارتان در را آن مختص های ویژگي و کند مي تفسیر کردن کلیک راست عنوان به

 پیدا زیردست مسیرهای طریق از ها آن به ترتیب به توانید مي و هستند تغییر قابل نیز پد ترک و ماوس به مربوط

 .کنید

System Preferences > Mouse و System Preferences > Trackpad 

 

 کنیم؟ جستجو مک در چطور (4
 به توانید مي آن اجرای با که بینید مي را بین ذره آیکون صفحه باالی چپ سمت در کنید، دقت خوب اگر

 .بپردازید دارد وجود تان مک روی که چیزی هر جستجوی

 بگیریم؟ شات اسکرین مک در چگونه (۵
 راهي ترین ساده اما ؛گرفت شات اسکرین مک در کمکشان به شود مي که دارند وجود مختلف چندراه و چندین

 میانبر از است کافي فقط روش، این در. است کیبورد میانبرهای از استفاده کرد، اشاره آن به توان مي که

+Cmd + Shift 4 شود گرفته شات اسکرین صفحه تمام از آن کمک به تا کنید استفاده. 

 اسکرین صفحه از خاصي بخش از فقط مک که کنید کاری Cmd + Shift 6+ میانبر طریق از توانید مي البته

 مسیر است کافي فقط. یافت دست توان مي نیز Grab ابزار طریق از ها ویژگي این تمام به البته. بگیرد شات

Applications > Utilities طریق از تا کنید دنبال را Grab برسید هستید دنبالش که چیزی به. 

 کنیم؟ آنینستال یا اینستال اپ مک در چطور (۶
. کنید دانلود را ها آن و بروید DMG های فایل سراغ به باید مک روی ها اپ کردن اینستال همان یا نصب برای

 سیستم Applications پوشه داخل و بگیرید را ها آن در موجود محتوای و کنید کلیک شان روی باید سپس

 روی از را آن توانید مي و ندارید نیازی موردنظرتان اپلیکیشن DMG فایل به دیگر کار، ازاین پس. بیندازید

. کنند مي پشتیباني اتوماتیک نصب های PKG از که هستند هم ها اپلیکیشن از برخي البته .کنید پاک سیستم

 کنید کلیک فایلشان روی است کافي فقط. است ویندوز روی ها اپ کردن اینستال به شبیه ها این کردن نصب

 فقط نیز ها اپ کردن آنینستال برای .شود آغاز نصب مراحل تا بگذارید اختیارشان در را الزم های دسترسي و

 .اندازید بي Trash داخل و بگیرید Applications فولدر از را موردنظرتان برنامه پوشه یا آیکون است کافي

 .شود مي حذف سیستمتان از موردنظر اپ سادگي همین به 
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 کنیم؟ نصب فونت مک روی چگونه( 7
 آن روی باید فقط. ندارید پیچیده کارهای انجام به نیازی آن نصب برای باشد، سازگار شما مک با فونتي اگر

 روی کلیک با تنها ازآن پس. درآید نمایش به برایتان شده دانلود فونت از نمایشي پیش تا کنید کلیک دابل

Install فونت به دسترسي برای .کنید اضافه مک در موجود های فونت جمع به را موردنظرتان فونت توانید مي 

 کردن گلچین به آن، به ورود با و کنید اقدام Applications > Utilities مسیر از توانید مي نیز مک بوک

 .بپردازید خود موردعالقه های فونت

 کنیم؟ استفاده فایل ارسال برای ایردراپ از چطور (۸

 :کنید اقدام زیر صورت به است کافی مک به آیفون از فایل ارسال برای*

 .کنید کلیک ایردراپ کات شورت روی آن طریق از و درآورید اجرا به را مک فایندر ابتدا. 2

 .بفشارید را Share کلید و کنید انتخاب را موردنظرتان فایل خود، آیفون طریق از سپس. 1

 .شود ظاهر ایردراپ پنجره زیر در سیستمتان نام که بمانید منتظر حاال .4

 .شود آغاز انتقال تا کنید کلیک آن روی. 6

 :کنید طی را زیر مسیر باید آیفون به مک از فایل ارسال برای*

 .شده داده قرار« AirDrop Everyone» روی بهتر دسترسي برای آن تنظیمات و است روشن آیفونتان ایردراپ که شوید مطمئن. 2

 .کنید آماده ارسال برای را فایل ،Share > AirDrop مسیر از حال. کنید کلیک راست آن روی و انتخاب را موردنظر فایل مک، طریق از سپس. 1

 .شود شروع انتقال پروسه تا کنید کلیک آن نام روی شد، شناسایي مک توسط که آیفونتان. 4

 

 کنیم؟ فعال را مک ویو اسپلیت چگونه (۹
 و کرد تقسیم بخش چند به را تصویر آن کمک به توان مي که است Split View نام به حالتي دارای مک

 .برد پیش باهم همزمان را مختلف کارهای

 

 :کنید طی را زیر مسیر باید ابتدا آن، کردن فعال برای فقط *
 .دارید نگه را خود کلیک ثانیه چند برای و کرده کلیک ها پنجره باالی در موجود« Full Screen» سبزرنگ آیکون روی. 2

 .ببرید تصویر راست یا چپ سمت به گرفته را موردنظر پنجره ثانیه چند از پس .1

 .دهد انجام را کارها باقي مک ویو اسپلیت تا کنید کلیک بگیرد قرار صفحه از قسمت آن در خواهید مي که ای پنجره روی مخالف سمت در. 4

 .کنید کلیک Full Screen آیکون روی دوباره یا بفشارید را Esc کلید یا است کافي نیز حالت این از شدن خارج برای .6

 ؟کنیم پاک را مک های کوکی چطور (01
 ،ها کوکي کردن پاک برای است کافي کنید، استفاده مک روی سافاری از است قرار شما اینکه فرض با

 در حاال. بروید Preferences سراغ به آن مسیر از و کنید کلیک صفحه باالی منو نوار در Safari روی

 های کوکي تمام از لیستي تا کنید انتخاب را Manage Website Data تب Privacy بخش زیر

 جمعي دسته صورت به یا یک به یک را ها کوکي توانید مي اینجا در. بگیرد قرار اختیارتان در موجود

 .کنید پاک

 

 اساسی های تفاوت -9-9-2

 در فرض پیش صورت به که داک یک از عوض در اما است، بهره بي شناسید مي ویندوز در که مفهومي با ،Taskbar وظیفه نوار البته و استارت( صفحه) منو از مک

 اجرا، حال در های اپلیکیشن. دارند قرار داک راست سمت در شده مینیمایز های پنجره و ها پوشه و چپ سمت در ها اپلیکیشن. برد مي بهره دارد، قرار صفحه پایین

 همراه به منوها نوار یا Menu Bar صفحه، باالی قسمت در .کند مي آسان ها اپلیکیشن دیگر از را ها آن تشخیص که هستند کنارشان در نوراني خطي یا نقطه دارای

 بار منو راست سمت در ویندوز، در سیستم جعبه به مربوط اعمال اکثر. دارد قرار اپلیکیشن، هر به مربوط های گزینه دیگر و File, Edit, View معروف های گزینه

 .Wi-Fi اتصال و ساعت باتری، وضعیت ازجمله است؛ دسترس قابل
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 جستجو -9-9-2
 کافي ،گردید مي خود هارد در خاصي فایل دنبال اگر. برد مي بهره خود صفحه راست سمت و باال قسمت در ،Spotlight نام به قوی جستجوی موتور یک از مک

 .بفشارید کیبورد روی بر را Command کلید آن، انتخاب هنگام به است کافي ،موردنظرتان کردن پیدا از پس .کنید جستجو را آن کارآمد ابزار این وسیله به است

 ماوس و کیبورد -1-9-2
 دیگر و کند مي عمل Alt مانند Option دارد، عهده بر را بسیاری کارهای انجام مایکروسافت کیبوردهای در Windows کلید مانند مک، در Command کلید

 Alt+Tab آن در که ویندوز برخالف نیز، ها اپلیکیشن میان شدن جا جابه برای. کنید استفاده Delete از باید آن جای به و ندارد وجود Backspace نام به کلیدی

 از هم اگر. ماوس وسیله به فقط اما کنید، استفاده کلیک راست از توانید مي هم هنوز شما .گیرد مي قرار مورداستفاده Command+Tab مک در ،شد مي استفاده

 از اگر .دارید نگه را Control کلید کردن کلیک هنگام یا ببرید بهره کار این برای انگشت دو با کلیک از توانید مي ،کنید مي استفاده Magic Trackpad یا تاپ لپ

 دسترسي یا انگشت دو با کردن اسکرول مانند بخشید؛ تسریع را خود کار حرکات، برخي یادگرفتن با توانید مي ،کنید مي استفاده کارهایتان انجام برای لمسي ورودی

 .کنید مشاهده Trackpad تنظیمات قسمت در را حرکات این کامل لیست توانید مي. انگشت چهار وسیله به کردن( Pinch) پینچ با شده نصب های اپلیکیشن به

9-9-2- Finder، درایوهای و ها فایل USB 
Finder، معادل Windows Explorer قابلیت متأسفانه. باشید داشته دسترسي آن به چپ، سمت از داک آیکون اولین روی کردن کلیک با توانید مي و است 

Cut کنید کپي را خود موردنظر فایل باید ابتدا توانید مي البته کار این برای ندارد؛ وجود مک در مستقیم طور به ها فایل کردن (Command+C)، هنگام سپس 

 .شود تبدیل Move به Paste گزینه تا دارید نگه هم را Option کلید( Command+V) آن کردن پیست

 و اکسترنال فلش، های حافظه یا دانلودها ،(Documents) اسناد مانند پرکاربرد و مهم های پوشه به توانید مي ،Finder پنجره چپ سمت در بار ساید وسیله به

 -NTFS- آن فرمت خاطر به است ممکن ،دارید مشکل فلش های حافظه یا اکسترنال هاردهای روی ها فایل ویرایش با اگر. باشید داشته دسترسي نوری درایوهای

 .ندارد را آن ویرایش امکان فرض پیش صورت به مک که باشد

 تنظیمات و ها پلیکیشنا -9-9-2
. دارند کاربرد پنجره کردن تر بزرگ برای سبز و کردن مینیمایز برای زرد بستن، برای قرمز دکمه ؛کنید مي مشاهده رنگي آیکن سه پنجره هر باالی و راست سمت در

 کاربرد محتوا کامل نمایش جهت پنجره کردن تر بزرگ برای ،شد مي موجود اندازه ترین بزرگ به پنجره اندازه افزایش باعث که ویندوز خالف برای ،سبزرنگ دکمه

 .ماند بازخواهد همچنان آن به مربوط اپلیکیشن ،قرمزرنگ دکمه وسیله به ای پنجره بستن صورت در که باشید داشته یاد به. دارد

 کرده هنگ های اپلیکیشن توانید مي به Option کلید داشتن نگه با. کنید انتخاب را Quit داک، در آن آیکن روی کلیک راست از پس اپلیکیشن، یک از خروج برای

 برنامه، این عملکرد. است مک فرض پیش های اپلیکیشن از که ببرید بهره Activity Monitor افزار نرم از توانید مي همچنین کار این برای کنید، Force Quit را

 تنظیمات دارید قصد اگر .شوید خالص مزاحم های پروسه دست از دهد مي اجازه شما به و است ویندوز در Task Manager عملکرد مانند

 استفاده System Preferences از توانید مي دهید، تغییر را -تان زمینه پس تصویر یا شبکه به مربوط تنظیمات مانند- عامل سیستم به مربوط تنظیمات نوع هر

 .هستند دسترس در آن طریق از مک، یا OS X در سیستمي تنظیمات تمامي که است ویندوز در پنل کنترل معادل بخشي System Preferences. کنید
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 بخش سوم: اینترنت و شبکه

 2بخش  های عامل سیستماتصال یک کامپیوتر به اینترنت و تنظیمات مربوطه در هریک از  های روشمعرفی -1-9

 اینترنت به اتصال های روش انواع آموزش-1-1-9

 طریق از ها انسان روزمره کارهای از زیادی بخش. است شده کامپیوتر ارکان ترین اصلي از یکي به تبدیل اینترنت به اتصال امروزه

 کنید چک را خود بانکي حساب نمایید، کنترل دور راه از را خود کار محل اینترنت کمک به توانید مي شما. شود مي انجام اینترنت

 .است اینترنت از کوچکي های استفاده تنها ها این. باشید ارتباط در تصویری و صوتي صورت به خود آشنایان و دوستان با و

 است؟ موجود هایی روش چه اینترنت به اتصال برای اما *
 .دارید اینترنت به خود کامپیوتر اتصال برای مودم یک به نیاز شما ابتدا در .سیم بدون روش و باسیم روش. دارد وجود اینترنت به اتصال برای کلي روش دو

 :است نوع چهار معموالً کنید استفاده اینترنت به اتصال برای توانید می که هایی مودم *
Wimax،Dial-Up،ADSL 4 وG 

Dial-Up 
. کنید مي نصب خود کامپیوتر روی Dial-Up مودم یک شما روش این در. است اینترنت به اتصال روش ترین قدیمي Dial-Up اینترنت

 .است باالیي هزینه و پایین بسیار سرعت دارای روش این. شوید مي اینترنت وارد تلفن خط یک به کابل طریق از آن بااتصال سپس

 

ADSL 
 سپس. کنید نام ثبت سرویس این برای و کرده رجوع خود محلي مخابرات به ابتدا. است ADSL اینترنت به ارتباط نوین های روش جمله از

 سیم بي مودم از بخواهید اگر. دارند سیم بي و باسیم نوع دو ADSL های مودم. کنید وصل ثابت تلفن به را آن و کرده تهیه ADSL مودم یک

 کابل طریق از را مودم توانید مي صورت این غیر در. باشید داشته خود کامپیوتر روی بر نیز Wireless شبکه کارت یک باید کنید استفاده

 شوید اینترنت وارد و کنید متصل خود سیستم به

 

Wimax 
 مودم مانند شما. دهند مي ارائه شما به را مودم ها شرکت این. کنید مراجعه Wimax دهنده ارائه های شرکت به باید سرویس این داشتن برای

ADSL باسیم و سیم بي روش دو به توانید مي Wimax کنید متصل خود کامپیوتر به را. 

  

3G 
 بااتصال و دهید قرار ها آن در هستند 4G اینترنت دارای که هایي کارت سیم توانید مي که است موجود بازار در USB شکل به هایي مودم

 .شوید متصل اینترنت به USB درگاه به مودم

 به اینترنت 9چگونگی اتصال ویندوز  -2-1-9

 همچنین و شود مي پرداخت ای دوره صورت به معموالً که اتصال هزینه نیز و تجهیزات خرید برای شده گرفته نظر در هزینه مقدار ،موردنیاز اینترنت سرعت به توجه با

 Wireless یا Dial-Up، ISDN، DSL، Cable Modem، Satellite های سرویس از یکي توانید مي کارتان، محل یا سکونت منطقه در دسترس قابل های سرویس

 های مودم از استفاده هم هنوز اما دارد، قرار دسترس در کشور نقاط اغلب در DSL (ADSL) نظیر باکیفیتي و قیمت ارزان های سرویس امروزه اگرچه. برگزینید را

Dial-UP سرویس طریق از اینترنت به اتصال برای .است کاربران از بسیاری اول انتخاب اندازی، راه و نصب سادگي و تجهیزات بودن ارزان دلیل به Dial-Up به نیاز 

 .باشد سازگار 1 ویندوز با که کنید انتخاب را مدلي حتماً مودم، خرید از قبل. دارید اکسترنال یا اینترنال مودم یک

 نباشد خودکار صورت به آن شناسایي به قادر ویندوز این که باشد قدیمي قدر آن شما مودم است ممکن اما شناسد مي را Dial-Up های مودم اغلب 1 ویندوز اگرچه 

 از گذشته، مباحث به توجه با (... و Dial-up، DSL) مودم تهیه از قبل است بهتر .باشد نشده ارائه سازنده شرکت توسط 1 ویندوز برای آن درایور اصالً که این یا

 .کنید حاصل اطمینان 1 ویندوز با موردنظرتان مودم مدل سازگاری

 صورت به شوید مجبور است ممکن موارد بسیاری در اما شناخت؛ خواهد را آن خودکار صورت به 1 ویندوز باشد، Plug and Play اصطالح به شما مودم اگر

Manual یک در معموالً که دارید نیاز( بیتي 46 یا 41) ویندوزتان ورژن برای محصول درایور به کار این برای کنید؛ آن نصب به اقدام CD ارائه محصول همراه به 

 .شود مي
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 انتخاب را پنل کنترل استارت، منوی از ،Manual صورت به مودم نصب برای .کنید دانلود را مناسب درایور تولیدکننده، سایت وب به مراجعه با توانید مي همچنین

 که اند شده فهرست شده نصب های مودم ،Modems تب در و پنجره این در. کنید کلیک and Modem گزینه روی Small icons نمایش حالت در و کرده

 نصب برای اما ؛کنید حذف را ها آن دکمه از استفاده با یا... و کنید روزرساني به را ها آن درایور کنید، پیدا دسترسي ها آن مشخصات برگه به دکمه طریق از توانید مي

 ویندوز دهید اجازه xt گزینه انتخاب با و شده مطمئن( اکسترنال های مودم برای) آن بودن روشن و سیستم به مودم اتصال از بفشارید؛ را دکمه جدید، مودم یک

 به اقدام و کرده مشخص را مناسب درایور مسیر ،Disk دکمه روی کلیک با ،بعد پنجره در توانید مي نبود آمیز موفقیت مرحله این اگر. کند تالش آن شناختن برای

 محل کشور باید Location پنجره در. کنید کلیک دکمه روی و کرده انتخاب را My Location بروید، rules برگه به مودم صحیح نصب از پس .کنید مودم نصب

 ابتدا باید مستقیم تلفن خط به دسترسي برای و هستید... و اداره در اگر. کنید وارد Area Code قسمت در را تان منطقه تلفن شماره پیش و انتخاب را سکونت

 توانید مي همچنین پنجره این در. کنید وارد … To access an outside line for local calls قسمت در را کد این توانید مي( 8 مثالً) کنید وارد را ای شماره

 کنترل که هنگامي منظور، این برای. کنید ایجاد اینترنت به اتصال برای Connection یک مراحل، این طي از پس .کنید انتخاب را( Tone/Pulse) تلفن سیستم

 در کنید؛ انتخاب را Set Up a Coonnection or Network و کلیک and sharing center گزینه روی است، Small icons نمایش حالت در پنل

 سرویس آن از که را ISP به مربوط اطالعات ،بعد پنجره در. کنید انتخاب است Dial-Up اینجا در که را موردنظرتان کانکشن نوع باید شود، مي باز که ای پنجره

 نام واردکردن به نیازی کنید مي استفاده هوشمند های تلفن شماره از اگر. بود خواهد عبور کلمه و کاربری نام اتصال، تلفن شماره شامل که کنید وارد گیرید، مي

 فرض پیش نام توانید مي همچنین. کنید ذخیره اید، کرده وارد که را عبوری  کلمه ،Remember this password انتخاب با توانید مي! ندارید عبور کلمه و کاربری

 other... گزینه باید کنند، استفاده آن از و ببینند را کانکشن این بتوانند کنند، مي استفاده تان رایانه از که کساني تمام خواهید مي اگر. دهید تغییر را کانکشن برای

people to use گروهي چه عضو که این از نظر صرف ویندوزتان در موجود کاربری های حساب تمامي که است آن معنای به این. دهید قرار انتخاب حالت در را 

/...(Administrator/user )،گزینه روی کلیک .کنند استفاده اینترنت به اتصال برای کانکشن این از توانند مي هستند rules محلي تنظیمات پنجره به شمارا 

 آغاز عملکرد تست برای اینترنت به اتصال عملیات شود، مي مشاهده که طور همان کنید، کلیک دکمه روی .شد ارائه آن به مربوط توضیحات که کند مي هدایت

 ایجاد از پس که اینجاست سؤال اما .شد خواهد ذخیره اید، کرده ایجاد که کانکشني درواقع مرحله این در. کنید متوقف را آن گزینه انتخاب با توانید مي که شود مي

 از Notification Area قسمت در Network آیکون روی است کافي منظور این برای! کرد پیدا دسترسي آن به مجدداً توان مي چگونه ،1 ویندوز در کانکشن یک

Taskbar گزینه اید، کرده ایجاد که کانکشني آیکون روی کلیک با .شود داده نمایش شما به موجود های کانکشن تمامي فهرست تا کنید کلیک ویندوز وظیفه نوار یا 

 و ویرایش نیاز صورت در را ها آن و مشاهده بودید،  کرده وارد کانکشن ایجاد هنگام که را اطالعاتي توانید مي آن در. شود باز نام همین به ای پنجره تا کنید انتخاب را

 قسمت به گزینه روی کلیک با توانید مي .شود آغاز اتصال عملیات تا کنید کلیک دکمه روی است کافي هستید، مطمئن واردشده اطالعات صحت از اگر. کنید ذخیره

 modem گزینه توانید مي اینجا در. شد خواهید هدایت مودم پیکربندی پنجره به کنید، کلیک دکمه روی برگه در اگر. بروید ایجادشده کانکشن تنظیمات

speaker به اتصال برای را تلفن شماره چند دکمه روی کلیک با توانید مي همچنین !نشنوید صدایي اینترنت به اتصال هنگام تا کنید خارج انتخاب حالت از را ISP 

 اتصال عملیات که ای شماره دهید، قرار انتخاب حالت در را successful number...  گزینه اگر. شود گیری شماره دیگری یکي، اتصال عدم صورت در تا کنید وارد

 قسمت از و Option سربرگ در .شود استفاده اتصال برای آن از ابتدا بعد، نوبت در تا گیرد مي قرار فهرست ابتدای در شود مي انجام آمیز موفقیت صورت به آن با

Redialing Options توانید مي همچنین. است مرتبه 4 آن برای فرض پیش حالت که گیرد صورت بار چند مجدد اتصال برای تالش که کنید تعیین توانید مي 

 که کنید تعیین توانید مي Idle time before hanging up قسمت در .است دقیقه یک آن فرض پیش که باشد چقدر تالش بار هر زماني فاصله که کنید تعیین

 آن برای اگر. است دقیقه 15 گزینه این فرض پیش مقدار. شود قطع خودکار صورت به اتصال کردید، نمي کار آن با مدتي برای و بود متصل اینترنت به سیستم اگر

 همیشه که باشید داشته دقت ،Networking سربرگ در !شد نخواهد قطع خودکار صورت به اتصال سیستم، بودن بیکار صورت در کنید، انتخاب را Never مقدار

 مربوط توضیحات .گذارید اشتراک به اینترنت طریق از را خود پرینتر یا فایل بخواهید که آن مگر باشد؛ خارج انتخاب حالت از file and printer sharing... گزینه

 اصالً آن، پایین بسیار سرعت دلیل به رایانه چند میان Dial-up اینترنت گذاری اشتراک به که بدانید اما شد، خواهد ارائه آینده در( ICS) اینترنت کردنShare به

 !نیست منطقي

 لینوکس )اوبونتو( در ADSL اینترنت به اتصال راهنمای -9-1-9

 در عبور رمز و کاربری نام اگر. است ADSL اینترنت به اتصال برای کانکشن ایجاد اوبونتو توزیع خاص طور به و لینوکس/گنو عامل سیستم در کارها ترین ساده از یکي

 .نیست تنظیمات به نیازی اصالً اوبونتو در باشد، فعال شما مودم در DHCP و باشد شده تنظیم قبل از شما ADSL مودم

 Bridge حالت در شما مودم اگر اما .شود مي متصل اینترنت به و دریافت DHCP از را خود پي آی شبکه کارت خودکار طور به شود مي اندازی راه عامل سیستم وقتي

 .بسازید اینترنت به اتصال برای کانکشن یک باید شما  باشد، داشته قرار

 :داد خواهم توضیح را اوبونتو در کانکشن ساخت طریقه قدم به قدم نوشته این در *
 Edit Connection ی گزینه انتخاب .باشد داشته فرق یکي این با شما شبکه آیکن است ممکن. کنید پیدا را شبکه آیکن راست قسمت در باال پانل از -2

 DSL نوع از جدید اتصال یک کردن اضافه .کنید کلیک Add ی گزینه روی بر و رفته DSL سربرگ به سپس -1

 DSL حساب اطالعات واردکردن .کنید کلیک Apply ی گزینه روی بر درنهایت و کنید وارد را اتصال موردنیاز اطالعات باید بعد ی مرحله در -4

 .شوید متصل اینترنت به توانید مي اید ساخته که اتصالي انتخاب و شبکه آیکن روی بر کلیک با مراحل این اتمام از پس -6
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 (UBUNTU با کار آموزش) UBUNTU با اینترنت در جستجو -9-1-9
 در را Browser کلمه تا است کافي. کنید استفاده دارد نام UBUNTU Web Browser که UBUNTU اصلي مرورگر از توانید مي اینترنت در جستجو برای

Search Your Computer مرورگر از اینکه یا. کنید جستجو Mozila Firefox روی فرض پیش صورت به که UBUNTU کنید. استفاده است نصب 

 

 و نصب برای. کنید استفاده و نصب UBUNTU در را خواستید که مرورگری هر ویندوز همانند توانید مي و ندارید محدودیتي هیچ مرورگرها از استفاده در شما: نکته

 .کنید مراجعه لینوکس در برنامه نصب آموزش به UBUNTU در Google Chrome مرورگر از استفاده

 

 

 

 مک در فای وای اتصال مشکالت -9-1-9

 مشکالت این که اینجاست نکته. کنیم استفاده آن از احتیاج زمان در که دلیل این به صرفاً هستیم متصل همیشه. هستیم متصل اینترنت به دائماً همیشه ما اکثر

 وجود احتمال دو معموالً .کنید شروع کجا از بدانید باید شود، مي مشکل دچار مک در فای وای که زماني. کنیم رفعشان چگونه دانیم نمي ما و افتند مي اتفاق ندرت به

 دهنده ارائه های توصیه توانید مي ابتدا. دارد وجود شما خود فای وای شبکه در مشکل یک یا و است؛ شده مشکل دچار باند پهنای دهنده ارائه شبکه یا شما روتر دارد؛

 دست از زیادی کار خرابي اعالم جز به است، خدمات دهنده ارائه سمت از مشکل اگر. کنید چک الزم دستورات برای را ها آن سایت وب: کنید امتحان را باند پهنای

 کنترل را موارد برخي توانید مي معادله از بخشي عنوان به نیز شما اینجا در .دهید انجام پیگیر اما خونسردی، و باادب را کار این باشید داشته دقت. نیست ساخته شما

 کمک شما به ابزار این. کنید کنترل Wireless Diagnostics به موسوم OSX در شده شناخته کمتر ابزار یک از استفاده با را خود فای وای محلي شبکه: کنید

 را خود وایرلس شبکه کلي عملکرد و کنید تقویت را خود مک فای وای سیگنال بتوانید که دارد وجود نکته چند همچنین. دهید تشخیص را مشکل دقیقاً کند مي

 .بخشید بهبود

 طور به ابزار این. کرد استفاده وایرلس اتصال مشکالت برای توان مي که است کرده معرفي Wireless Diagnostics بانام جدید ابزار یک اپل OSX 25.9.6 مک در

 .باشد داشته بهتری کارکرد شما مک تا کند ارائه خوبي های توصیه تواند مي اما دهد نمي تغییر را تنظیمي هیچ خودکار

 :Wireless Diagnostics از استفاده نحوه -1-1-9
 .کنید انتخاب را Open Wireless Diagnostics .کنید کلیک منو راست سمت باالی در AirPort آیکون روی و داشته نگه راOption(Alt ) گزینه

 برای شمارا شبکه داده، توضیح را فای وای شبکه مشکالت که است وگو گفت بخش یک کنید توجه آن به باید که چیزی اولین .کنید کلیک Continue روی

 بخش پایین در ادامه گزینه روی بر کلیک با. کند مي ارسال اپل به را خرابي گزارش همچنین. دهد ارائه شما به آن از گزارشي و کند بررسي ”اتصال متناوب خرابي“

 منو بخش به کنید، مي استفاده باالتر و OS X Yosemite مک از اگر عوض، در .بگیرید نادیده را آن فعالً. کنید مي صادر را اپل به اطالعات ارسال اجازه گفتگو،

 بخش در کوهستان شیر و ماوریکس در. دهید فشار را Cmd-0 گزینه عوض در یا و ؛بزنید را Performance گزینه و کنید کلیک ویندوز گزینه روی بر بروید،

 باز که ای پنجره در ،Performance گزینه روی کلیک از پس .کنید انتخاب آنجا در را Performance سربرگ سپس و کنید انتخاب را Utilities گزینه منو،

 انتقال، سرعت یکي: شود مي دیده نمودار سه باالتر و یوسمیتي در. دید خواهید نمودار چند یا یک شما کنید، مي اجرا را OS X نسخه کدام که این به بسته شود، مي

 باالترین .باشید داشته نظر تحت را آن و دارید نگه باز ساعت چند مدت به را صفحه. دهند مي نشان را پارازیت و سیگنال سطح سومي و سیگنال کیفیت دیگری

 .شود مي ایجاد آن به متصل های دستگاه سایر و وایرلس روتر توسط نمودار سطح. است شما وایرلس شبکه در Mbps به انتقال سرعت دهنده نشان نمودار

 پاییني نمودار .است آن کلي شدن کم یا و انتقال سرعت ناگهاني افت شما، شبکه در مشکل نشانه اولین. باشد ثابت آن نرخ که است این یابي عیب دوره در مهم نکته

 قدرت برای رایج واحد یک که شوند مي داده نشان dBM به ها آن هردوی. کند مي گیری اندازه را پارازیت میزان هم و سیگنال قدرت هم دارد، سیگنال برچسب که

 .باشد dBM 10 منفي زیر باید آن پارازیت و دارد dBM 25 منفي و 45 بین سیگنالي قدرت مناسب سیگنال یک. است رادیویي های سیگنال مطلق

 در. دهد مي نشان زمان طول در را پارازیت به سیگنال نرخ و دارد کیفیت برچسب میاني نمودار .است تر ضعیف سیگنال باشد، تر باریک خط دو بین شکاف هرچه

 شما فای وای سیگنال در چیزی احتماالً شدید آن در مکرر های فرورفتگي و آشفتگي متوجه اگر. باشد کوچک های برجستگي با مستقیم خطوط باید آل، ایده حالت

 که زماني مثال، برای. افتد مي اتفاق این چرا و زماني چه بفهمید که است این دهید انجام باید که کاری اولین شدید، پارازیت در افزایش متوجه اگر .کند مي مداخله

 پیش در گزینه چند کند، مي ایجاد را اختالل این خاصي دستگاه شدید متوجه اگر افتد؟ مي اتفاق این شود مي روشن مایکرویو یا و است روشن همراه تلفن وایرلس

 تر مناسب کجا ببینید تا کنید امتحان را مختلف مکان چند. باشد مقدور برایتان کار این اگر البته است، موردنظر دستگاه از روتر کردن دور آن ترین ساده. رودارید

 کنید سعي کنید، مي استفاده بوک مک مانند دستگاه یک از شما اگر. کنید تر نزدیک مک به را روتر :است ذکرشده شما روتر جابجایي برای نکته چند اینجا در .است

 های دستگاه سایر از .نگذارید کابینت و خانه لوازم از تر پایین مکاني در را روتر کنید سعي. بگذارید باالتری سطح در را روتر .کنید تر نزدیک دستگاهتان به را روتر

 این از دور مکاني در را روتر .شوند مي وایرلس سیگنال در اختالل باعث بیسیم های تلفن و مایکرویو فن، مانند الکترونیکي های دستگاه سایر. کنید دوری الکترونیکي

 .شود مي سیگنال بهتر دریافت باعث کار این .دهید قرار افقي را یکي و عمودی را یکي دارد، پذیر گسترش آنتن شما روتر اگر .دهید قرار دستگاه
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 کنید استفاده 9GHz شبکه از: کنیم حل را مک در فای وای به اتصال مشکل چگونه -9-1-9
 از 0GHz. کنید استفاده شبکه این از است بهتر کند، مي پشتیباني 0GHz از شما iOS یا مک دستگاه و نشد حاصل تغییری یا و نداد جواب قبلي مورد که درصورتي

1٫6GHz 1٫6 های شبکه برای باید ابتدا. کنند نمي استفاده فرکانس این از وسایل سایر زیرا دارد کمتری تداخل اما دارد، کمتری طیفGHz 0 وGHz روتر در را 

 .بدهید متفاوت های نام و کنید جدا خود

 Network به OS X در. شوند متصل 0GHz شبکه به تا کنید اعالم خود مک و iOS های دستگاه به باید سپس کردید، جدا هم از را ها شبکه این که زماني

Preferences گزینه سپس کنید، کلیک فای وای روی و بروید Advanced 0 و بزنید راGHz های دستگاه در .بکشید لیست اول به را iOS تنظیمات بخش به 

 به را خود iOS و مک دستگاه اکنون .کنید خاموش را Auto-Join و کنید کلیک 1٫6GHz شبکه کنار در’ i‘ گزینه روی. بازکنید را فای وای گزینه سپس و بروید

 .شود باز فضا کنند، مي استفاده 1٫6GHz فرکانس از که هایي دستگاه سایر برای دهید اجازه و کنید متصل 0GHz شبکه

 .کنید روزرسانی به را خود OS X مک و OS مک: کنیم حل را مک در فای وای به اتصال مشکل چگونه -9-1-9
 Software و کرده کلیک Apple گزینه روی. کند بهتر را مک اتصال عملکرد تواند مي که بخشد مي بهبود ارتقا با را افزاری نرم مشکالت مرتب طور به اپل

Update افزار نرم نسخه آخرین شوید مطمئن تا کنید انتخاب را AirPort رادارید. 

 .کنید روزرسانی به را روتر عامل سیستم: کنیم حل را مک در فای وای به اتصال مشکل چگونه -4-1-9
 AirPort Express مانند) اپل روتر .کنید روزرساني به را خود مودم .کند مي اجرا را برنامه جدیدترین شوید مطمئن تا کنید چک نیز را خود روتر سیستم باید شما

 Time یا AirPort اصلي بخش .بازکنید را AirPort Utility دید خواهید را روزرساني به نحوه اینجا در. شود مي چک روزرساني به برای مرتباً( Time Capsul یا

Capsule گزینه .کنید انتخاب را Update خاموش معموالً ،دارید مشکل خود وایرلس شبکه به اگر .کنید اندازی راه مجدداً را دستگاه های شبکه تمام .بزنید را 

 .کنید روشن مجدداً و کرده خاموش دقیقه چند برای را ها آن. است خوبي گزینه وایرلس به متصل های دستگاه سایر و مک روتر، ازجمله ها دستگاه کردن

 (ها کانال): کنیم حل را مک در فای وای به اتصال مشکل چگونه -10-1-9
 Wireless در ویندوز منوی از را اسکن ابزار شما اگر حال بااین. کنند مي انتخاب را کانال خودکار طور به روترها. زنیم مي حرف ها کانال مورد در آخر، در

Diagnostics صرفاً را کانال .دهید تغییر را آن دستي صورت به توانید مي کند، مي استفاده همسایه روترهای مشابه کانالي از شما روتر شدید متوجه و کردید انتخاب 

 کانال هفت از گسترده باند پهنای در و کانال پنج از باریک باند پهنای در که است معني این به ها کانال فرکانس همپوشاني. ندهید تغییر دسترس در کانال اولین به

 انجام از پس .کنید منتقل فعلي کانال از دورتر کانال هفت یا پنج به حداقل کنید دقت دهید، مي تغییر را کانال دستي صورت به که زماني بنابراین ؛کند مي استفاده

 .خیر یا شود مي ایجاد ها سیگنال در توجهي قابل تغییر ببینید تا دهید ادامه نمودارها بررسي به تغییرات،

 جستجو موتورهایکار با -2-9

 گوگل در پیشرفته جستجوی آموزش-1-2-9

 این اما ؛دانند مي را موتور این اولیه های قابلیت تنها مبتدی کاربران. دارد فراواني های قابلیت جستجو موتور این. است اینترنت جستجوی موتور اولین و برترین گوگل

 .دارد زیادی بسیار های قابلیت موتور

 اقبال یا شانس یا *
 شما جستجوی برای گوگل که وبي صفحه اولین به مستقیم شمارا I'm Feeling Lucky کلمه. است I'm Feeling Lucky گوگل در جستجو های روش از یکي

 نتیجه فقط و باشید داشته عجله شما که دارد کاربرد زماني معموالً حالت این. بینید نمي را خود جستجوی از حاصل نتایج دیگر شما حال این در. برد مي ،پیداکرده

 I'm Feeling روی و بنویسید جستجو مستطیل در را دانشگاه این نام اصفهان، دانشگاه سایت وب جستجوی برای مثال عنوان به .باشد مهم برایتان آمده دست به

lucky نشاني به دانشگاه این رسمي سایت وب به مستقیماً شمارا گوگل ترتیب این به. کنید کلیک ui.ac.ir برد مي. 

 وب صفحه عنوان در جستجو *
 مخصوص خالي خانه در عنوان در جستجو انجام برای. باشد...  و دارو شرکت، خدمات، کاال، سازمان، شخص، نام کتاب، مقاله، عنوان است ممکن وب صفحه عنوان

 موضوع ،فاصله یک با سپس. کنید تایپ فاصله بدون را):(  دونقطه نشانه بعدازآن و کلمات بین فاصله بدون( عنوان در تماماً) معني به allintitle کلمات ابتدا جستجو

 .کنید اینتر یا کلیک Google Search گزینه روی و تایپ کلیدواژه قالب در را موردنظر

 allintitle: فرهنگ :کند عمل صورت این به باید باشد، وب صفحات عنوان در عبارت این که آن برای بخواهد، اطالعات «فرهنگ» درباره جستجوگری اگر مثال عنوان به
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 «""» وسیله به گوگل در جستجو روش *
 غلط دارای عبارت یا کلمه اگر حتي باشد، آمده ها آن در عبارت یا کلمه این عیناً که یابد مي را صفحاتي جستجوگر دهیم، قرار گیومه این رابین عبارتي یا کلمه اگر

 «سیاست و اقتصاد» مانند ؛باشد امالیي

 )*( عملگر وسیله به جستجو *
 درواقع. رود مي کار به حرفي هر معنای به و رود مي کار به جستجو کلمات برای پسوند عنوان به. است)*(  عملگر از استفاده گوگل در جستجو های روش از دیگر یکي

 کلمه ستاره، معادل گوگل وقت آن و گذاریم مي را)*(  کلمه آن جای به آوریم نمي یاد به را آن از بخشي که کنیم جستجو را ای کلمه داریم قصد که دارد کاربرد زماني

 «قاجار*  محمد: »مثال عنوان به .کند مي جستجو را موردنظر

 بولی منطقی عملگرهای با گوگل در جستجو های روش *

 از استفاده یعني ها واژه بودن باهم بر مبتني گوگل در جستجو ازآنجاکه. کند مي فراهم را بولي منطق عملگرهای از استفاده با جستجو امکان گوگل :AND عملگر

: شود عمل صورت این به باید وب صفحات عنوان در «مجله AND کتاب» عبارت جستجوی برای مثالً. نیست عملگر این تایپ به نیازی دیگر است، AND عملگر

 ها واژه گوگل. باشند کلمات این دارای حتماً که یابد مي را صفحاتي و رود مي کار به جستجو کلمات برای پیشوندی عنوان به+:  عملگر allintitle: مجله AND کتاب

 ،is، are مانند کمکي های فعل( 8-2) تک و رقمي یک اعداد...  و از و، به، در، مانند کلماتي خودکار طور به و شناسد مي غیرمجاز های واژه عنوان به را عام حروف و

was حرف A-Z مانند ربط و تعریف اضافه، حروف ،وتنها تک صورت به at، a، an، in های واژه مثل غیرمجاز های واژه گنجاندن برای بنابراین .گیرد مي نادیده را...  و 

. نباشد فاصله بعد واژه و آن بین و باشد فاصله حتماً)+(  بعالوه عالمت از قبل باشید داشته توجه. کنند مي استفاده ها آن از قبل)+(  عالمت از جستجو فرآیند در باال

 allintitle: مکفي+  درآمد+  تهران+  شغل :کنید توجه مقابل مثال به .کرد استفاده بعالوه عالمت از عبارتي جستجوهای در توان مي همچنین

 دنبال به جستجوگری اگر. کرد تایپ بزرگ حروف با را عملگر این باید ها واژه از هرکدام بازیابي منظور به OR عملگر از استفاده با جستجوی برای: OR عملگر

 allintitle: لباس OR پیراهن: کند عمل صورت این به باید باشد ها آن عنوان در لباس یا پیراهن واژه که باشد صفحاتي

 بدون را( -) منها عالمت شود بازیابي خواهید نمي که هایي واژه از قبل باید واژه چند یا یک نکردن بازیابي منظور به NOT از استفاده با جستجوی برای :NOT عملگر

 یا Persian واژه ولي باشد ها آن عنوان در Persia واژه که صفحاتي جستجوی برای مثالً .باشد فاصله منها عالمت از قبل شوید مطمئن البته کنید، تایپ فاصله

Iran کنید عمل صورت این به باید نباشد، ها آن در. Allintitle:Persia-iran-persian 

 دلخواه های سایت در تر دقیق جستجوی روش *
 اخبار دنبال و اید رفته ورزشي خبرگزاری یک سایت به کنید فرض. هستند داخلي جستجوی امکان فاقد که شویم مي مواجه هایي سایت با هایمان وبگردی در گاهي

 نداده قرار آن در را جستجویي گزینه سایت وب طراح اما .بگیرید کمک جستجو از کنید مي سعي پس بیابید، را مربوطه بخش توانید نمي اما هستید، فوتبال ملي تیم

 به مربوط اخبار برای مثالً کنید وارد خود کلیدی کلمات انتهای در موردنظر سایت نشاني همراه را site عبارت است کافي خاص، های سایت در جستجو برای! است

 به را جستجو نتایج توانید مي حتي گوگل در جستجو های روش با .کنید استفاده site:iribnews.ir «ملي تیم» کلیدی کلمات از صداوسیما سایت در ملي تیم

 کاربرد برای یک هر و گیرد مي قرار اینترنتي های نشانه پایان در که است بخشي دامنه، پسوند دانیم مي. کنید محدود.( ir,.edu,.net,. com) خاص ای دامنه پسوند

 های شبکه. info دولتي، های سایت. gov ها، سازمان. org گوناگون، های شبکه. net عمومي، و تجاری امور برای. com پسوند مثالً .اند شده تعریف خاصي

. هستند خود به مخصوص دامنه نام چند یا یک دارای نیز کشور هر دیگر طرف از .موارد سایر و تلویزیوني های شبکه. tv علمي، و آموزشي امور. edu رساني، اطالع

 عبارت از ایران، رسمي تعطیالت جستجوی برای بگیرید، کمک ها دامنه از جستجو نتایج کردن محدود برای توانید مي. است ایران کشور ملي دامنه. ir مثال طور به

site:.ir ایران ملي کتابخانه از تخیلي ـ علمي های کتاب دنبال به اگر. بکاوید دلخواه های سایت در خاصي بندی دسته قادرید حتي .کنید استفاده رسمي تعطیالت 

 .کنید امتحان را site:nlai.ir تخیلي ـ علمي عبارت هستید

 عکس جستجوی-2-2-9
 را امکان این کرده، اعمال خود جستجوی موتور سیستم در که تغییراتي آخرین از یکي در گوگل. است عکس وسیله به جستجو گوگل، در جستجو های روش از یکي

 دیگر جستجو موتور این بدهید، گوگل به و کنید مشخص را عکسي است کافي. دهد انجام عکس اساس بر را خود جستجوی بتواند کاربر که است آورده فراهم

 از گوگل، عکس جستجوی صفحه به دسترسي برای .دهد مي قرار اختیار در را آن به مربوط متني جستجوی نتایج و آن با مرتبط های عکس آن، به شبیه های عکس

 .کنید کلیک Image لینک روی گوگل اصلي صفحه
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 عکس اساس بر گوگل در جستجو های روش *

 شود: می داده توضیح مورد دو اینجا در که است شده گرفته نظر در روش چهار گوگل، در عکس اساس بر جستجو برای
 کادر داخل به وب صفحه یک روی از یا کامپیوتر روی از را عکسي گوگل، عکس جستجوی صفحه در: (کردن رها و کشیدن) drag and drop - کردن درگ -2

 را عکس( Here Drop image) عبارت آن روی بر که شود مي باز تری بزرگ کادر کنید، مي درگ جستجو کادر سمت به را عکس که زماني. کنید درگ جستجو

 .است شده نوشته کنید رها اینجا

 دکمه زدن با. کنید کلیک( Upload an Image) عکس آپلود گزینه روی بر سپس. کنید کلیک آیکون روی بر گوگل، عکس جستجوی صفحه در: عکس آپلود -1

(Browse )کنید آپلود و انتخاب را موردنظرتان عکس. 

 گوگل اینترنتی جستجوگر موتور در اطالعات جستجوی صحیح نحوه آموزش-9-2-9

 سایت یک نیز ثانیه 0 هر و دارد وجود شبکه این روی بر سایت میلیاردها اکنون هم. شود مي افزوده آن وسعت بر هرلحظه که است ناشناسي مرز تکنولوژی اینترنت

 ترتیب بدین و نیستند آن از مندی بهره به قادر جستجو موتورهای از استفاده بدون کاربران دیگر که است شده بزرگ قدر آن مجازی دنیای این. شود مي افزوده آن به

 ها آن با کار درست نحوه با بودن ناآشنا صورت در هستند مفید موتورها این که اندازه همان اما .گردد مي بارزتر جستجو موتورهای از استفاده اهمیت روز روزبه

 اگر. کنیم رو شما برای را گوگل یعني جهان جستجوی موتور ترین معروف در جستجو رمزهای و راز داریم قصد ترفند این در. باشند هم کننده خسته توانند مي

 جستجوی موتورهای امروزه !کنید احساس را تفاوت و کرده جستجو ها روش این دانستن با اینک بودید نرسیده نتیجه به موضوعي جستجوی خصوص در تاکنون

 از یکي اما ؛پردازند مي شما موردنظر های سایت جستجوی به نحوی به و دارد را خود خاص جستجوی الگوریتم یک هر که هستند فعال وب شبکه روی بر زیادی

 بدون. افزاید مي خود کاربران تعداد بر روز روزبه و است ربوده رقبا دیگر از را پیروزی جام روزها این که دارد نام گوگل جستجو موتورهای مفیدترین و پرکاربردترین

 با که جستجوگری .اید دیده را جستجوگر این پرقدرت حال درعین و ساده صفحه و است خورده www.google.com به گذرتان بار یک برای حداقل هم شما تردید

 خوبي اقبال از نیز ایرانیان میان در که است فارسي زبان از پشتیباني همین شاید و ؛است کرده جذب خود به را زیادی کاربران دنیا متنوع های زبان از پشتیباني

 باال نیز را آن از مندی بهره کارایي جستجوگر این با کار صحیح نحوه با آشنایي ضمن تا کوشیم مي دانلود سرزمین سایت در ترفندها این در. است شده برخوردار

 نوار در را موضوع واصلي توصیفي کلمه چند که است کافي گوگل در موضوع یک نمودن جستجو برای گیرد. قرار شما موردتوجه آموزش این اینکه امید به .ببریم

 وب از لیستي به تا نمائید کلیک است شده تعبیه جستجو نوار جلوی در که Search دکمه روی اینکه یا و دهید فشار را Enter کلید سپس و نمائید تایپ مربوطه

 سعي بایستي لذا باشند آن در شما جستجوی مورد کلمات «همه» که کند مي لیست را سایتهایي وب گوگل که آنجائي از .یابید دست موضوع با مرتبط های سایت

 .باشند تر نزدیک خواهید مي شما آنچه به جستجو نتایج تا بپرهیزید اضافي کلمات واردکردن از و هستند تر اساسي که کنید وارد را کلماتي جستجو، نوار در تا کنید

 :بنویسید را تر اصلی کلمات ●
 موضوع ،توانید مي که هرقدر کار این برای. کنید وارد جستجو نوار در را اصلي کلمات که است الزم جستجو از گرفتن نتیجه بهتر برای شد گفته که گونه همان

 بنویسید مثالً کنید، تایپ را موردنظرتان نقاش نام که است بهتر "نقاش" کنید تایپ جستجو نوار در آنکه بجای مثال برای. نمائید تر معین و ریزتر را جستجو

. باشد بیشتر ها آن درباره توضیحات وجود احتمال که برید بکار را کلماتي تا نمائید دقت همچنین...یا و "پژو" بنویسید است بهتر "اتومبیل" بجای اینکه یا. "پیکاسو"

 ."تهران های هتل" کنید تایپ است بهتر "تهران در خوب شب یک گذراندن" نوشتن جای به مثالً

 :کنید خودداری اضافه حروف آوردن از ●
 کلمه از جستجو کلمات بین شما که نیست نیازی و ؛باشند ها آن در جستجو مورد کلمات تمام که نماید مي لیست را هایي سایت فقط فرض پیش طور به گوگل

 مثال طور به. گذشت خواهد تأثیر جستجو نتیجه بر... و به، در، نظیر کلماتي و کلماتي چنین نمودن وارد که باشید داشته خاطر به. نمائید استفاده "و" پیونددهنده

 باال برای هم گوگل خودِ ."شمال تعطیالت": بنویسید تنها است بهتر "شمال در تعطیالت گذراندن" نمودن تایپ بجای شمال در تعطیالت مورد در جستجو برای

 کلمات گونه این چون. نماید مي حذف جستجو مورد کلمات از را "چطور" و "کجا" همچون کاراکترهایي و معمولي کلمات اتوماتیک طور به جستجوها کیفیت بردن

 .دهند مي هم کاهش را جستجو نتایج کیفیت حتي و ندارند جستجو بهبود در هم تأثیری و شوند مي جستجو عمل کندی باعث

 :کنند نمی فرق کوچک و بزرگ حروف ●
 خواهند تبدیل کوچک حروف به نمائید مي تایپ جستجو نوار در التین به که را حروفي همه حقیقت در. نیست حساس حروف کوچکي و بزرگي به نسبت گوگل

 .بود خواهد یکسان "gEoRgE WaShInGtOn" و "george washington"، "George Washington" جستجوی نتیجه مثال برای. شد

 :شده بندی طبقه جستجوهای ●
 آدرس این در. بزنید directory.google.com به هم سری است بهتر باشند تر علمي و تر دقیق شما جستجوهای نتایج که مایلید اگر توضیحات این همه با

 .است موجود ها آن موضوعات به توجه با اینترنتي های سایت از فهرستي



 WWW.khoy-uast.ir دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی کارگاه کامپیوتر

61 

                                       ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد

 همچنین. یابید دست Saturn زیرشاخه به Astronomy زیرشاخه و Science شاخه به رفتن با توانید مي ،گردید مي زحل سیاره مورد در سایتي دنبال اگر مثالً

 .بیابید Automotive شاخه در را آن با مرتبط های سایت توانید مي کنید مي جستجو Saturn خودروی مورد در اگر

 :پیشرفته جستجوی ●
 با ای صفحه وارد گزینه این روی کردن کلیک با. دارد وجود« Advanced Search» یا «پیشرفته جستجوی» عنوان با ای گزینه گوگل جستجوی نوار جلوی در

 فارسي به ها گزینه همه .دهید افزایش را جستجویتان دقت خاصي عملگرهای بردن بکار و تنظیمات اعمال با توانید مي شما صفحه این در. شد خواهید نام همین

 کردن محدود برای نیز عملگرها سری یک از گوگل تنظیمات، این بر عالوه اما ندارد، بیشتر توضیح به نیازی و است ساده بسیار ها آن از استفاده و باشند مي

 دهید. انجام تر سریع هرچه را جستجو عمل توانید مي عملگرها این دانستن با و پیشرفته جستجوی قسمت رجوع بدون شما. برد مي بهره جستجوها

 :پردازیم می عملگرها این از برخی توضیح به زیر در *

 + عملگر ●
 حتماً کلمات گونه این که دانید مي ضروری شما که درصورتي ولي ،کند مي پوشي چشم خودکار صورت به معمولي کلمات سری یک از گوگل گفتیم قبالً که گونه همان

 قبل که کنید دقت. )داشت خواهند وجود حتماً جستجو نتایج در که شوید مطمئن ها آن جلوی در "+" عالمت یک دادن قرار با توانید مي گیرند، قرار جستجو مورد

 خاص ای کلمه جستجوی برای گوگل نمودن مقید دیگر راه (.بیاید ازآن پس فوراً فاصله، بدون بعدی کلمه ولي باشد داشته وجود( space) فاصله یک "+" کاراکتر از

 جستجو مورد را( Star Wars Episode I) 2 ستارگان جنگ داستان دنبال بخواهیم اگر مثال برای. دهید قرار( " ") کوتیشن در را موردنظر کلمه که است این

 .بنویسیم "Star Wars Episode I" یا و Star Wars Episode +I صورت به را آن آنکه مگر دهد نمي قرار جستجو مورد را I کلمه گوگل دهیم، قرار

 – عملگر ●
 در و است «خالدار ماهي» معنای به ماهیگیری در« bass» کلمه مثال برای دارد، معنا یک از بیش که بگردید ای کلمه دنبال شما که است ممکن اوقات برخي

 در عملگر بعدازاین کلمه که بگردد هایي سایت دنبال به گوگل تا کنید استفاده " " عملگر از توانید مي مشکالت گونه این حل برای. «بم صدای» معنای به موسیقي

 فوق مثال در مثالً(. بیاید ازآن پس فوراً فاصله، بدون بعدی کلمه ولي باشد داشته وجود( space) فاصله یک " " کاراکتر از قبل که کنید دقت. )نباشند ها آن

 .bass –music: بنویسید توانید مي

 ~ عملگر ●
. شود مي استفاده عملگر این از کار این برای. بگردید نیز آن با مرتبط کلمات دنبال به که بخواهید و نباشید خاص ای کلمه دنبال به فقط شما که است ممکن گاهي

 و ؛باشد داشته وجود ها آن در «غذا» کلمه و «کیفیت» کلمه که شد خواهند ظاهر هایي سایت درنتیجه «غذا کیفیت» کنید تایپ جستجو کادر در اگر مثال برای

 نوشته غذاها کیفیت درباره که گردد مي هایي سایت دنبال «غذا~ کیفیت~» کنید تایپ اگر اما ؛باشند نداشته هم ربط هم به اصالً کلمه دو این که است ممکن حتي

 .باشند

 "" عملگر ●
 .قرارداد( " ") کوتیشن داخل در را عبارت آن بایستي( هم از جدا کلمات صورت به نه) کامل صورت به خاص عبارتي جستجوی برای شد، گفته نیز قبالً که گونه همان

 «یا» عملگر ●
 استفاده «یا» از کلمه دو این بین در توانید مي ،گردید مي دیگر ای کلمه آن بجای «یا» خاص ای کلمه دنبال اگر که معنا بدین. کند مي پشتیباني منطقي یای از گوگل

 در یا شیراز در تعطیالت خصوص در که گردد مي هایي سایت دنبال گوگل آنگاه «اصفهان یا شیراز در تعطیالت» کنید تایپ جستجو کادر در اگر مثال برای. کنید

 .باشند اصفهان

 SITE عملگر ●
 را سایت آدرس ازآن پس و آورده را: Site عملگر موردنظر کلمه نمودن وارد از پس توانید مي گیرد، انجام بخصوصي سایت در جستجو عمل که خواهید مي اگر

 admission site:www.stanford.edu: بنویسید توانید مي استانفورد دانشگاه سایت در «پذیرش» جستجوی برای مثال برای. بیاورید

 .. عملگر ●
 عددی محدوده دادن نشان برای عملگر این از توانید مي باشند، داشته وجود خاصي محدوده اعداد ها آن در که کنید هایي سایت به محدود را جستجو اینکه برای

 . برید بهره موردنظر
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 داشته توجه) DVD player $105...405: کنید بیان را تان خواسته گونه این بایستي ،گردید مي دالر 405 تا 105 باقیمت های DVD Player دنبال به اگر مثالً

 (.نباشد ای فاصله هیچ عملگر دونقطه بین که باشید

 :جستجو نتایج صفحه ●

 به زیر در که نمود تقسیم قسمت 16 به توان می را ـ انگلیسی به چه و باشد فارسی به چه ـ گوگل جستجوی نتایج صفحه شکل مطابق

 :پردازیم می ها آن از یک هر مختصر شرح
 ها گروه خبرها، تصاویر، سایتها،. کنید جستجو خواهید مي ای زمینه چه در که کنید مي مشخص گزینه هر روی کلیک با. شوند مي نامیده گوگل باالیي های لینک( 2

 ...و

 .دهید فشار را Enter کلید توانید مي دکمه این بردن بکار بجای. رود مي بکار جستجو عمل شروع برای جستجو یا Search دکمه( 1

 .برد مي جستجو پیشرفته تنظیمات صفحه به شمارا پیشرفته جستجوی یا Advanced Search لینک( 4

 .شود مي برده بکار جستجو مورد کلمات نمودن تایپ برای که شود مي نامیده جستجو کادر( 6

 سایت تعداد چه جستجو نتایج صفحه هر در خواهید مي که کنید مشخص آنجا در تا برد مي گوگل تنظیمات صفحه به شمارا ها تنظیم یا Preferences لینک( 0

 ...و باشد زباني چه مورداستفاده زبان اینکه یا و شود لیست

 نشان را است کشیده طول جستجو که زماني مدت همچنین و است شده یافته که هایي سایت تعداد آمار که است آمار نوار ،نمایید مي مشاهده که رنگي آبي نوار( 4

 .دهد مي

1 )Tip کنند مي راهنمایي بهتر جستجوی برای شمارا که هستند کوتاهي توضیحات ها. 

 تر نزدیک شما جستجوی به منابع این اغلب و اند شده آوری جمع مختلف کاربران جستجوی تجربه اساس بر که است ای ویژه و متنوع اطالعاتي منابع دارای گوگل( 9

 که باال شکل در مثال برای. کند مي دعوت خودش اطالعاتي منابع دیدن به شمارا بهتر نتیجه گرفتن برای گوگل. گیرند مي قرار جستجوها نتایج باالی در و است

 ازآنچه تری واقعي نتایج به قسمت آن در تا کند مي دعوت خود Local Search قسمت دیدن به را کاربر گوگل است قرارگرفته جستجو مورد ها کوه مناظر آدرس

 .برسد خواهد مي

 آدرس یک قسمت این در اوقات گاهي. است شده یافته آن در موردنظر کلمات که است ای صفحه عنوان بینید مي که چیزی اولین جستجو نتایج قسمت در( 8

 .است نام بدون موردنظر صفحه که است آن معنای به که گیرد مي قرار اینترنتي

 تا دهد مي را امکان این شما به کوتاه متن این. شود مي آورده خالصه صورت به ،اند شده یافت آن در شما کلمات که سایت از هایي قسمت سایت، عنوان از پس( 25

 .نه یا است شما خواسته با مطابق کامالً صفحه این آیا که ببینید سایت محتویات دیدن و آن عنوان روی کردن کلیک از قبل

 .است ،اند شده یافته آن در کلمات که سایتي آدرس( 22

 .شود نمي دیده اندازه این موارد برخي در. دهد مي نشان را است شده یافته آن در شما موردنظر متن که را سایت از قسمتي متني سایز یا اندازه( 21

 گزینه روی بر کردن کلیک با توانید مي ببینید، را آن محتویات که نیستید قادر سایت، آدرس یا و سایت عنوان روی بر کردن کلیک با اگر دلیلي هر به( 24

Cached و دسترسي برای را ها سایت برخي از هایي قسمت گوگل که است توضیح به الزم. )ببینید گوگل سِروِر روی از را سایت همان ،شده ذخیره نسخه یا 

 پیدا دسترسي گوگل سرور روی شده ذخیره های قسمت به توانید مي گزینه این روی کردن کلیک با شما. نماید مي ذخیره خود سِروِر روی بر تر سریع جستجوی

 (.کنید

 .کند مي راهنمایي شده یافته صفحه به شبیه صفحاتي سمت به شمارا گوگل جستجوگر مشابه صفحات یا Similar Pages گزینه روی کلیک با( 26

 دوم صفحه سپس و آورد مي را ترند نزدیک شما درخواست به که ای صفحه ابتدا ،کند مي پیدا صفحه چند در سایت یک در شمارا موردنظر کلمه گوگل که وقتي( 20

 .دهد مي نشان رفته تو صورت به را

 .نمایید کلیک گزینه این روی بایستي بعد به سوم صفحات دیدن برای شوند، یافت شما موردنظر کلمات صفحه دو از بیش در سایت یک در اگر( 24

 Mozilla Firefox مرورگر آموزش-9-2-9

 استفاده نامیم مي مرورگر را آن که افزار نرم یک از بایستي (وِب مرورِ اصطالح به) اینترنت در وگذار گشت و اینترنتي صفحات دیدن برای

 به مرورگر یک دارای خود ویندوز، البته .هستند معایبي و مزایا دارای ها آن از هرکدام که دارند وجود زیادی مرورگر افزارهای نرم .کنید

 و کننده خسته بسیار جهاتي از اکسپلورر اینترنت .کنند مي استفاده مرورگر این از مردم از بسیاری که است اِکسپلورِر اینترنت نام

 طول زیادی زمان نیز آن توسط فایل ذخیره. نیست برخوردار نیز مناسبي میانبرهای از و کند مي دیرباز را صفحات. است ضعیف

 توسط که دارد نام (فایرفاکس اختصار به) فایرفاکس موزیال دارد نیز بسیاری طرفداران که موجود مرورگرهای بهترین از یکي .کشد مي

 .است موجود آن 1 ورژن حاضر حال در و شده عرضه موزیال موسسه

 میانبرهای وجود و وب صفحات سریع بسیار نمایش قابلیت :کنیم مي اشاره آن از مواردی به که دارد نظیری بي امکانات( مگابایت 4 از کمتر) سبک بسیار مرورگر این 

 .است کرده تبدیل اینترنت کاربران برای موردعالقه مرورگری به را فایرفاکس مرورگرِ صفحات، در( Tabs) ای برگه چند خاصیت همچنین و متنوع
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 :کنیم می اشاره فایرفاکس با کار نحوه به خالصه طور به ادامه در *
 .کنید اجرا Start=>Programs=>Mozilla FireFox=>Mozilla FireFox مسیر یا و دِسکتاپ روی بر موجود میانبر از را آن توانید مي ،فایرفاکس نصب از پس

 :پردازیم می برنامه اصلی نوارابزار توضیح به ابتدا●
 دانید نمي اگر اما ؛بزنید را صفحه اجرای و شروع دکمه سپس و نوشته آدرس بخش در را آن بایستي ،دانید مي را خود دلخواه مورد سایت آدرس شما که درصورتي

 در را( است موردنظر سایت کاربرد یا و نام بیانگر که) جستجو مورد عبارت منظور این برای. کنید استفاده جستجو از توانید مي است آدرسي چه در موردنظر سایت

 جمهوری صداوسیمای سایت آدرس که میدانید .شویم مي آشنا موارد این با بیشتر مثال یک با .نمایید کلیک را جستجو آغاز دکمه و کرده وارد جستجو بخش

 کلیک را صفحه اجرای و شروع دکمه و بنویسیم آدرس بخش در را www.irib.ir عبارت بایستي سایت این به رفتن برای حال .است www.irib.ir ایران، اسالمي

 وارد جستجو بخش در را "کشور وزارت" عبارت است کافي نیستید، بلد را آن اینترنتي آدرس اما شوید کشور وزارت سایت وارد خواهد مي کنیم فرض مثالً اما ؛کنیم

 کشور وزارت پورتال برای را www.Moi.ir آدرس گوگل، جستجوی موتور توسط جستجو نتیجه کنید مي مشاهده که طور همان .بزنید را جستجو دکمه و کرده

 که کرد خواهید مشاهده لیست در نیز دیگری های آدرس البته .شوید فوق سایت وارد تا کرده کلیک جستجو نتایج از یکي روی است کافي حال. دهد مي نمایش

 ها آن در "کشور وزارت" عبارت که هایي سایت تمام و کرده جستجو اینترنت کل در گوگل جستجوی موتور درواقع .دارند ارتباط جستجو مورد متن با هرکدام

 .دهد مي نمایش را ذکرشده

 صفحات ذخیره ●
 گونه این در .بخوانید اینترنت به اتصال هنگام را مطلب تمام که نیست عاقالنه و گرفت خواهد زیادی وقت سایت از صفحه یک مطالب خواندن مواقع از بسیاری در

 سپس و File منوی به است کافي فایرفاکس در صفحه یک ذخیره برای .بپردازید آن مطالعه به اینترنت قطع از پس و کرده ذخیره را موردنظر صفحه توانید مي مواقع

Save Page As… کنترل دکمه توانید مي همچنین .گردد ذخیره موردنظر صفحه تا رفته (CTRL )دکمه و داشته نگه را کلید صفحه در S صورت فایل ذخیره تا زده را 

 .(CTRL+S: صفحه ذخیره میانبرِ. )گیرد

 (.فایرفاکس معایب از.)شود ایجاد مشکل فایرفاکس با آن نمایش در بعدها است ممکن چون نکنید ذخیره فارسي های بانام را صفحات کنید سعي: 2 نکته

 فایرفاکس با سایتي نمایش یا کار در دیدید اگر لذا دارند مشکل فایرفاکس با و اند شده طراحي اکسپلورر اینترنت برمبنای منحصراً ها سایت از بعضي: 1 نکته

 .کنید استفاده اکسپلورر اینترنت از ،دارید مشکل

 :صفحه در جستجو●
 گزینه آن در و رفته Edit منوی به است کافي منظور این برای. کنید جستجو را ای کلمه هستید آن مطالعه حال در که ای صفحه داخل در است الزم نیز مواقعي

Find In this Page… نمایید کلیک را .(های دکمه از یا و CTRL+F کنید استفاده). توانید مي که شود مي باز صفحه پایین در کوچکي کادر فوق گزینه کلیک با 

 سبزرنگ صفحه در را عبارت آن صفحه در عبارت یافتن صورت در فایرفاکس، جستجو، مورد عبارت نوشتن محض به. کنید درج آن در را جستجو مورد عبارت

 .کند مي

 :Character Encoding خاصیت ●
 صحیح دیدن برای صورت این در .یابند نمایش وغریبي عجیب طور به و ناخوانا صفحه های نوشته و عبارات( فارسي های سایت در اغلب) صفحات از بعضي است ممکن

-Unicode حالت انتخاب اغلب .نمایید انتخاب را کدگذاری و نمایش سیستمهای از یکي و رفته Character Encoding سپس و View منوی به توانید مي صفحه

UTF-9 یا و Arabic(Windows-2104 )کند مي برطرف را فوق مشکل فارسي صفحات برای. 

 :فایرفاکس در Tabbed Browsing خاصیت ●
 .دارد نام( New Tab) جدید تب یک ایجاد اصطالحاً که است مرورگر پنجره یک در سایت و صفحه چند کردن باز امکان فایرفاکس استثنائي های ویژگي از یکي

 به است کافي کنید، اجرا را دیگری فایرفاکس حتماً نیست الزم. کنید مشاهده فایرفاکس با نیز را جدیدی سایت خواهید مي و اید بازکرده را خاصي سایت کنید فرض

 در توانید مي شما و گشاید مي شما برای آن کنار در جدید ای پنجره قبلي، سایت پنجره بستن بدون فایرفاکس .کنید کلیک را New Tab گزینه و رفته File منوی

 جاری صفحه و شود باز صفحه همان در موردنظر لینک است ممکن کنید، کلیک( خبر یک مثالً) لینک یک روی اگر: دیگر مثال .بنویسید را دلخواه سایت آدرس آن

 انتخاب را Open Link In new Tab گزینه و کرده راست کلیک آن روی لینک، یک روی کردن کلیک جای به است کافي مورد این از جلوگیری برای ببندد، را

 .شود مي باز جدید ای پنجره در جدید صفحه دراینصورت کنید،
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 کنیم می اشاره فایرفاکس در میانبر کلیدهای از بعضی به اختصار به پایان در: 

 عملکرد میانبرکلید 
CTRL + N باز کردن پنجره جدید 
CTRL + T تب جدید کردن باز 
CTRL + W بستن پنجره 
CTRL + S ذخیره صفحه جاری 
CTRL + P چاپ صفحه جاری 
CTRL + F جستجو در صفحه جاری 
CTRL + D صفحه جاری گذاری عالمت 
CTRL + J نمایش پنجره دانلود 

 

 Opera آموزش کار با-9-2-9

 و Firefox، IE را آن رأس سه که مثلثي همواره اینترنتي، مرورگرهای های غول جنگ میان اپرا در مرورگر

Opera مرورگر میان این در. است داشته وجود دهد مي تشکیل Opera واسطه به و است بوده ها نوآورترین از یکي 

 نیز محبوب مرورگر این در. دهد اختصاص خود به را زیادی طرفداران و کاربران است توانسته موضوع همین

 .خبرند بي ها آن از کاربران از بسیاری که دارد وجود متعددی ترفندهای

 را خود توانید می ها آن از استفاده با که کنیم بازگو شما برای را اینترنتی مرورگر این پیرامون کاربردی ترفند 04 تا داریم قصد اکنون هم *

 :دهید نشان تر ای حرفه
 چندین مختلف های لینک دیدن برای نیست الزم. رادارند قابلیت این جدید مرورگرهای تمام تقریباً. هستید آشنا Tabbed Browsing باقابلیت شما همه احتماالً -2

 جز به ها زبانه همه بستن و ها زبانه همه بستن ازجمله هایي گزینه زبانه هر روی کردن کلیک باراست. کنید استفاده پنجره یک های زبانه از توانید مي. بازکنید پنجره

 .بینید مي را فعلي زبانه

 .کنید چپ کلیک راست کلیک فشردن حین توانید مي قبلي صفحه به برگشت برای -1

 نمایش هایي Pop-up چه که کنید انتخاب F21 کلید زدن با توانید مي شما. دهد نمي نشان را تبلیغاتي های پنجره یعني ؛دارد Pop-up Blocking قابلیت اپرا -4

 .نشوند داده نمایش یا شوند داده

 .بازکنید کلیک یک با را ها آن همه نیاز موقع در بعداً تا کنید ذخیره session یک عنوان به را ها آن توانید مي شما کردید، باز را زیادی صفحات اگر -6

 .ببینید را ها Session توانید مي طریق همین از. کني انتخاب را File > Session > Save this Session است کافي

 .کنید استفاده – و+  کلیدهای از تر راحت زوم برای. کنید زوم% 2555 تا% 15 از توانید مي شما -0

 .کنید استفاده Ctrl+F22 ترکیبي کلید از کلید توانید مي آید نمي خوشتان افقي اسکرول از اگر. دارند زیادی عرض ها سایت بعضي -4

 .کنید دانلود جالبي های پوسته و بروید Tools > Appearances > Skin مسیر به. کنید عوض را اپرا پوسته توانید مي اید شده خسته اپرا ظاهر از اگر -1

 آیا که پرسد مي شما از اتوماتیک طور به اپرا ،کنید مي استفاده پسورد و یوزرنیم یک از که هنگامي. پسوردهاست و یوزرنیم ذخیره اپرا های قابلیت از یکي -9

 را خود یوزرنیم Ctrl+Enter کلید فشردن با توانید مي شما. کند ذخیره پسورد چندین سایت یک روی بر تواند مي حتي اپرا. خیر یا کنید ذخیره را پسورد خواهید مي

 .شوید سایت وارد و کرده انتخاب

 البته. بشنوید را متن Speak گزینه انتخاب و آن روی بر راست کلیک و متن انتخاب با توانید مي شما. بخواند را انگلیسي متون که دارد را قابلیت این اپرا -8

 .کنید دانلود را مگابایتي 25 فایل یک باید کنید مي را کار این بار اولین برای که هنگامي

 جلوگیری هم هشدار این آمدن از خواهید مي اگر. دهد مي راست سمت پنجره باالی در هشدار یک اپرا ،شود مي جلوگیری pop-up یک شدن باز از که هنگامي -25

 .بردارید را Show notifications for blocked pop-ups تیک و کرده دنبال را Tools > Preferences > Advanced > Notifications مسیر کنید

 .بروید عقب به مرحله یک بار آدرس در تا بزنید را Ctrl + Back Space کلید -22

 .کنید کلیک کنترل کلید فشردن حین است کافي کنید ذخیره را عکس یک خواهید مي اگر -21

 .بازکنید را آن دوباره راست سمت پنجره باالی در آشغال سطل دکمه روی کلیک با توانید مي ببندید را ها زبانه از یکي اشتباهاً اگر -24

 Nickname کادر در و بزنید را Details گزینه Bookmark > Bookmark page طریق از است کافي. بگذارید مستعار نام یک سایت هر برای توانید مي شما -26

 .شوید سایت وارد Enter کلید زدن و آدرس نوار در مستعار نام این نوشتن با حال. بزنید را Ok کلید و کنید وارد را موردنظر مستعار نام
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 internet explorerآموزش کار با -1-2-9

 این از استفاده با اما نیست، برنامه یک تنهائي به مرورگر این که است این internet explorer برنامه مورد در مطلب ترین مهم ،ظاهراً

 حدی به ،internet explorer برنامه از استفاده. باشید داشته اطمینان آن مورد در کامالً باید و کنید مي پیدا دست زیادی منابع به مرورگر

 توان مي ای حرفه XP ویندوز در را برنامه یک چگونه که بدانید اگر .دارید فصل این به حتي و مباني کتاب یک به نیاز ندرت به که است آسان

 بنابراین .کنید شروع را خود وگذار گشت فوراً توانید مي ،ها لینک روی بر کلیک با آساني به و بازکنید را internet explorer برنامه چگونه که دانید مي پس کرد، باز

 .دهم انتقال شما به فوراً را دهید مي انجام internet explorer با عموماً که را هائي کار تمام فصل این در دارم قصد من

 INTERNET EXPLORER با کار شروع ●
 چگونه که دید خواهید فصل این در بعداً. دید خواهید را شروعي صفحه ،XP ویندوز نصب از بعد البته ،کنید مي اجرا را internet explorer مرورگر شما وقتي

 .دهم مي توضیح و کرده شناسایي را internet explorer اجزای من بعد، بخش در. کرد مشخص شروع صفحه عنوان به را ای صفحه هر توان مي

 (DESKTOP) کار میز طریق از ▪

 :کرد اجرا را internet explorer مرورگر توان می روش دو به کار، میز طریق از
 .کنید انتخاب را internet explorer گزینه start منوی از – 2

 .کنید انتخاب را start > all programs > internet explorer مسیر – 1

 (HYPERLINK) پیوند فرا یک طریق از ▪
 internet کردن اجرا برای است، پیوند فرا یک شامل که ویندوز برنامه در سندی هر از توانید مي است، internet explorer فرض پیش طور به شما مرورگر اگر

explorer شما اگر ،مثالً. کنید استفاده E-mail یک پیام بدنه در که کردید دریافت را ی URL ،روی بر کلیک با سادگي به بود URL، مرورگر Internet Explorer را 

 .شود مي داده نشان معمولي متن از متفاوت یکرنگ با و است دار زیرخط معموالً و باشد تصویر یک یا متن تواند مي پیوند فرا یک. بازکنید صفحه آن در

 تا دارید نیاز باشید، کرده نصب را مرورگر یک از تر بیش اگر. است فرض پیش مرورگر این دارید، Internet Explorer مثالً ،شده نصب مرورگر یک فقط شما اگر: نکته

 .دهید انجام را مار این چگونه که گفت خواهم شما به فصل این در. کنید مشخص فرض پیش عنوان به را یکي

 WINDOWS EXPLORER برنامه طریق از ▪
 آن ،کنید مي کلیک بار دو فایلي چنین روی بر شما وقتي و شوند مي شناسایي Internet Explorer آیکون وسیله به HTML های فایل Internet Explorer برنامه در

 تان شبکه یا درایو فالپي سخت، درایو روی بر را فایلي هر file منوی از open گزینه انتخاب با توانید مي همچنین شما. شود مي باز Internet Excplorer در فایل

 .شد بازخواهد مرتبطي برنامه توسط فایل آن نباشد، HTML نوع از فایل اگر. بازکنید

 (HELP) گرفتن راهنمایی ▪
. کنید انتخاب را Contents and index گزینه Help منوی از روش، ترین ساده عنوان به. دارید ساده چندراه ،Internet Explorer برنامه از راهنمایي گرفتن برای

 از کنید، جستجو گرفتن کمک برای را وب خواهید مي اگر. کنید وارد کنید، جستجو خواهید مي که را عبارتي یا کلمه و کلیک کنید Search یا index برگه روی بر

 آدرس به مایکروسافت محصوالت پشتیباني خدمات صفحه به هستید، وصل اینترنت به اگر. کنید انتخاب را Online Support گزینه HELP منوی

http://support.microsoft.com/directory با کار به شروع تازگي به اگر. رفت خواهید Internet Explorer از قبالً اما ،اید کرده netscape navigator 

 .کنید پیدا دست متناظر اصطالحات و ها راهنمایي از لیستي به تا کنید انتخاب را for netscape users گزینه Help منوی از ،کردید مي استفاده

 Internet Explorer در سریع گردشی ●
 و کردن کلیک با توانید مي شما. است ضروری عمودی و افقي پیمایشي های میله نمایش. است ویندوز های برنامه های پنجره دیگر مانند Internet Explorer پنجره

 راست سمت باالی در. ببینید ایتم آن مورد در توضیحي آیتمي، هر روی بر ماوس گر اشاره دادن قرار با و دهید تغییر را پنجره از قسمتي اندازه ،(drag) کشیدن

 .دارد وجود close و minimize، restore های دکمه پنجره

 استفاده با تا کنیم مي نگاه لياص اجزای از تعدادی به بعد بخش در و کنیم مي نگاهي Internet Explorer پنجره اجزای به گذرا طور به ما بخش این در

 .کنید تکمیل را وب مرور در خود تجربه ها آن از
 .دهد مي نمایش را است شده داده نمایش Internet Explorer پنجره در که دیگری فایل یا جاری وب صفحه نام: (title bar) عنوان نوار ▪

 .شوند مي ظاهر نیز ویندوز های برنامه دیگر در ها آن از تعدادی که است منوها از ای مجموعه شامل: (menu bar) منو نوار ▪
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 .یابي جهت های دکمه مانند است، منو نوار در موجود های آیتم به مربوط دکمه، تعدادی شامل: (standard toolbars) استاندارد نوار ▪

 .کنید انتخاب یا کرده وارد ،خواهید مي که را منبعي توانید مي که است کشویي کادر یک شامل: (address bar) آدرس نوار ▪

 .کنید اضافه را مواردی لیست این به توانید مي و است پیوندها فرا از کوتاهي لیست شامل: (links bar) ها لینک نوار ▪

 .است فعال قسمت این است، داده ارسال و دریافت حال در Internet Explorer وقتي: (activity indicator) فعالیت راهنمای ▪

 دهد مي نمایش را غیره و عکس سندی، فایل وب، صفحه مانند شده، دستیابي ها آن به بیشتر اخیراً که منابعي: (main window) اصلي پنجره ▪

 :است شده اشاره ها آن به زیر در که دهد مي نشان را Internet Explorer جاری وضعیت درباره اطالعاتي: (status bar) وضعیت نوار ▪

 .دهد مي نشان را شده انجام آنچه درباره توضیحي وضعیت، نوار ،کنید مي انتخاب را منویي فرمان شما وقتي – 2

 .دهد مي نمایش را آن URL وضعیت منوی ،کنید مي اشاره پیوند فرا یک روی بر شما وقتي – 1

 .دهد مي نمایش را پردازش آن روند به وابسته های پیغام سری یک وضعیت نوار شود، باز دیگری صفحه تا کنید مي کلیک پیوند فرا یک روی بر شما وقتي – 4

▪ (security zone) :انتخاب را امنیتي نواحي چگونه که داد خواهم نشان شما به بخش این در من. دهد مي نمایش است فعال حاضر حال در که را امنیتي ناحیه 

 .کنید

 وب در حرکت ● 
 پاافتاده پیش امری امروز ،زدید مي حدس قبل سال آنچه است بیهوده و عبث کار نیا تمرین کرد، خواهید پیدا وب در چیزهایي چه شما اینکه توضیح روزها این

 از بزرگي انبار بفروشید، یا بخرید را کاالیي هر تقریباً توانید مي شما. باشد نیافتني دست فردا است ممکن باشد، خوب یندهآ در که آید مي نظر به امروز آن و ؛است

 را خود شده گم خویشاوند یک باشید، کودک یک تولد شاهد بزنید، گپ دیگر قاره در شخصي با و کنید بازی blackjack کنید، جستجو را جهان در موجود اطالعات

 .است پایان بي که راستي به لیست این و – شوید روبرو جدید تجاری های فرصت با و باشید داشته وگذاری گشت اینترنت در کنید، پیدا

 نگاهي ضروری نه و لياص های استفاده به ما بخش این در و هستند جستجو و پروژه این در شما دوستان بهترین Internet Explorer نوارابزار در موجود های آیتم

 .اندازیم مي

 اختصاصی های سایت به رفتن ▪
 روی بر توانید مي که هستید آگاه احتماالً. دهید فشار را Enter کلید و کرده وارد آدرس منوی در را آن URL باید سایت، یک به رفتم برای که دانید مي شما البته

 دکمه روی بر Enter کلید فشار کی با). دهید فشار را Enter کلید و کرده انتخاب را URL یک موجود لیست از و کرده کلیک آدرس منوی شمت در دو پایین فلش

GO یک شما وقتي. (کنید کلیک URL کنید مي وارد آدرس منوی در را، Internet Explorer صفحه یک به خواهید مي که کند مي فرض web سند یا HTML 

 .شد یدخواه وارد sybex شرک وب سایت به کنید، وارد http:/www.sybex.cm یا www.sybex.com آدرس وقتي بنابراین ؛بروید دیگری

 .کنید وارد را کامل URL که دارید نیاز ،Gopher سرور یا Telnet میزبان ،FTP آرشیو مانند کنید یداپ دسترسي منابع از دیگری ع نو به بخواهید اگر

 FP://FTP.ARCHIVE.EDU :مثالً

 را CTRL کلید و برده آدرس نوار به را نما مکان کنید، ویرایش ،شده داده نمایش آدرس نوار در اکنون هم که را آدرس یک از قسمتي فقط که خواهید مي اگر: تذکر

 .بروید جلو یا عقب بعدی کننده کاراکتر به نسبت تا دهید فشار را راست یا چپ دار جهت کلید و دارید نگه پایین

 فایل یک کردن پیدا برای. دهید فشار را Enter کلید و (C:program files rontpage.exe مثالً) کنید اجرا آدرس منوی از را برنامه یک توانید مي همچنین شما

 و کنید کلیک show the contents of this drive لینک روی بر. دهید فشار را Enter و (:D مثالً) کنید وارد را مربوطه درایو حرف آدرس، نوار از استفاده با

Internet Exlporer و کرده وارد کنید پیدا خواهید مي که عباراتي یا کلمه. کنید استفاده جوتجس برای آدرس نوار از توانید مي شما ،عالوه به .کند مي باز پنجره یک 

 .اندازیم مي نگاهي جستجو عمل جزئیات به فصل این در بعداً. کنید کلیک را Search دکمه

 ها لینک مدیریت و استفاده ●
 منبع این که کند مي برقرار دیگری منبع با را ارتباطي که است شناسه یک یا تصویر یک عبارت، یک اصطالح، یک ،hyperlink شده کوتاه و خالصه لینک اصطالح

 hypermedia و hypertext و hot links به که ارتباطي است ممکن همچنین شما. باشد اینترنت روی یا شما محلي شبکه شما، محلي کامپیوتر روی تواند مي

 روح و قلب ها لینک. دهد مي را موردنظر منبع به دسترسي ها آن از یک هر روی بر کلیک و دهند مي را معني یک ها آن همه. باشید شنیده را شود مي داده ارجاع

 Worled wide خطي شکل مقابل در سخنراني و فیلم ها، کتاب ساختار درباره سنگیني های بحث ایجاد باعث مرورگر، گسترش آغازین روزهای در و هستند اینترنت

web (گسترده جهان وب) شدند. 

 دار زیرخط متني، های لینک Internet Explorer در. زنیم مي کلیک و کرده انتخاب صحیح طور به را ها آن فقط و کنیم مي بحث ها لینک درباره بندرت ما امروزه

 دارد قرار لینک آن که ای صفحه به سپس و بروید منبعي به تا کردید کلیک را لینکي بعدازاینکه. است عادی متن رنگ از متفاوت ها آن رنگ معموالً و هستند

 لینک یک نشانه، یک یا تصویر یک بفهمید اینکه برای. اید کرده دیدن لینک آن از شما دهد مي نشان که داشت خواهد دیگری رنگ لینک که بینید مي بازگشتید،

 .است لینک یک آن ،درآمد اشاره انگشت با دستي صورت به گر اشاره اگر دهید، قرار آن روی بر را ماوس گر اشاره نه، یا هست
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 عقب و جلو به حرکت ▪
 اما ؛کنید گم را راهتان توانید مي ،کنید مي مرور را اینترنت توجه بي شما که وقتي هم هنوز. کنید گم را هم سر پشت های لینک توانستید مي آساني به ،درگذشته

Internet Explorer را کار آدرس نوار قسمت کشویي لیست با. کنید مرور خود ذهن در را هایتان قدم تا کند مي کمک شما به که است دیده تدارک ابزار تعدادی 

 کنار رو پایین فلش. بازگردید این، بازکرده قبالً که ای صفحه به تا کنید کلیک را back دکمه. باشند تر دست دم Forward و Back های دکمه ساید حتي. کنید شروع

 دکمه کلیک از قبل که بازگردید ای صفحه به تا کنید کلیک را Forward دکمه. کنید انتخاب اید کرده بازدید که را قبلي صفحات تا کنید کلیک را back دکمه

back دکمه کنار رو پایین فلش. کردید بازدید آن از Forward کنید انتخاب این کرده بازدید که را ای گذشته صفحات به تا کنید کلیک را. 

 کنید اضافه لینک نوار به را خود های لینک ▪

 وقتی. است لینک نوار به ها آن کردن اضافه کنید، دیدار ها آن از دوباره خواهید می و اید کرده دنبال که هایی لینک مرور برای دیگر راه یک

 :است زیر موارد شامل لینک نوار ،کنید می نصب را XP ای حرفه ویندوز ابتدا در شما
2 – customize links، صفحه به شمارا microsoft لینک نوار در ها آیتم کردن مرتب و کردن خارج کردن، اضافه چگونگي مورد در اطالعاتي شما به که برد مي 

 .دهد مي

1 – free hotmail ایمیل یک آن در توانید مي که برد مي ای صفحه به شمارا Hotmail آورید دست به را. 

4 – Windows سایت به شمارا که Microsoft Windows برد مي. 

6 – Windows Media سایت به شمارا که Windowsmedia.com بکشید لینک نوار طرف به وب صفحه از را آن سادگي به لینک، یک کردن اضافه برای .برد مي .

 .کنید انتخاب میانبر منوی از را Delete گزینه و کرده کلیک راست نآ روی بر لینک، یک کردن خارج برای

 خواهید مي که صفحاتي مرور برای دیگری آسان و سریع راه. بکشید جدید محل به را آن سپس و کرده لیک آیتم روی بر لینک، نوار روی های آیتم کردن مرتب برای

 .اندازیم مي نگاهي کار این چگونگي به بعد بخش در ما و کنید اضافه Favorites نوار به را ها آن که است این ،کنید دیدار دوباره

 موردعالقه های سایت مرور ▪
 آن از یکي. کند جلوگیری اینترنت فضای در شدن گم از ها آن از استفاده با تا است دیده تدارک وسیله تعدادی Internet Explorer ،ام کرده اشاره که طوری همان

 .کنید انتخاب را favorites گزینه منو نوار از یا کنید، کلیک استاندارد نوارابزار در favorites مهکد رو بر نآ زدن باز برای. است favorites نوار مفید های وسیله

 FAVORITES لیست به سایت یک کردن اضافه ▪

 :دید خواهید Favorites نوار در یا Favorites منوی در را زیر عناوین ابتدا در. ببرد منبع آن به شمارا تا کنید کلیک Favorites در آیتمي روی بر
2 – Links، نوار در آنچه همانند لیستي links ،کند مي باز دیدید. 

1 – MSN.COM، خانگي صفحه به شمارا mns.com برد مي. 

4 – Radio Station Guide، مانند دستگاهي از را رادیویي اخبار ،ای دکمه روی بر کلیک با توانید مي که برد مي ای صفحه به شمارا BBC و NPR بشنوید. 

 لیستي به وب مرورگرهای دیگر و netscape. کنید گذاری عالمت را صفحه این که خواهد مي شما از که بینید مي پیشنهادی وب، صفحات از تعدادی روی بر: نکته

 .کنند مي اشاره ،دار عالمت لیست یک عنوان به کنید، دیدن ها آن از دوباره خواهید مي که هایي سایت از

 :کنید دنبال را زیر مراحل Favorites لیست به تسای یک کردن اضافه برای *
 .بروید کنید، اضافه را آن خواهید مي که سایتي به – 2

 .شود باز Favorites نوار تا کنید کلیک Favorites روی بر – 1

 .شود باز Add Favorites محاوره کادر تا کنید کلیک را Add دکمه – 4

 creat کنید، اضافه موجود پوشه به را آن خواهید مي اگر. کنید لیک OK دکمه روی بر بگیرد، قرار Favorites منو سطح باالترین در صفحه این خواهید مي اگر – 6

in و کرده انتخاب را پوشه یک و کنید کلیک را OK کنید، ایجاد آیتم این برای را جدید پوشه یک خواهید مي اگر. کنید کلیک را New Folder و کنید کلیک ر 

 .کنید کلیک را OK و کنید وارد پوشه برای را نامي

 لیست در سایت، به دیگر نامي دادن برای. است دیده تدارک شما موردعالقه سایت برای نامي Add Favorites، Internet Explorer محاوره کارد در – 0

Favorites، کنید جایگزین دیگری نام با را فرض پیش نام. 

 .کنید کلیک را OK دکمه – 4
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 :کنید اضافه Favorites لیست به دیگری های بهروش را ها آیتم توانید می همچنین شما* 
 .کنید انتخاب را Add to Favorites گزینه میانبر منوی از و کرده کلیک راست لینک روی بر – 2

 .شود اضافه صفحه آن به تا کنید انتخاب را Add to Favorites گزینه میانبر منوی از و کنید کلیک راست لینک از خارج در و جاری صفحه روی بر – 1

 .کنید رها استاندارد نوارابزار در موجود Favorites دکمه در و شیدکب را وب صفحه در موجود لینک – 4

 FAVORITES لیست اداره ●
 ر هایي سایت تأسف مال با باید که است واضح شود، زیاد آن های عنوان اینکه از قبل و کرد خواهد رشد سرعت به تان Favorites لیست که دید خواهید زودی به شما

 را لیستتان اینکه برای. کنید مراقبت ،افتد مي اتفاق learn1.com سایت در ازآنچه تا نباشید آماده قدر آن شما است ممکن عالوه به. کنید پاک باشند مي اهمیت بي که

 مرتب دارید نگه خواهید مي که را آنچه و بریزید دور خواهید نمي را آنچه دهید، انجام متناوب طور به را داری خانه کارهای از تعدادی تا دارید نیاز ،دارید نگه کنترل قابل

 .باشد بامعني که طوری به دهید، مناسب عنوان آن به و کنید

. کنید انتخاب میانبر منوی از را Delete گزینه و کنید کلیک راست لیست در ،بازکنید را Favorites نوار. است آسان Favorites لیست از سایت یک کردن پاک

 Organize روی بر جدید پوشه یک ایجاد برای. بکشید را آن و کرده کلیک آن روی آساني به دیگر، پوشه یا لیست در دیگری محل به آیتم یک دادن حرکت برای

 .کنید کلیک Creat Folder روی بر و شود باز Organize Favorites محاوره کادر تا کنید کلیک

 .دهید فشار را Enter کلید و کنید تایپ را جدید نام. کنید انتخاب را rename گزینه میانبر منو از و کنید کلیک راست آن روی بر آیتم، یک نام تغییر برای

 کادر انتخاب این با و کنید دهي سازمان را Favorites لیست ف Favorites منوی از Organize Favorites گزینه انتخاب طریق از توانید مي همچنین شما: نکته

 .شود مي باز Organize Favorites محاوره

 بودید که جایی به بازگشت ▪
 نوارابزار در موجود History دکمه روی بر آن، نمایش برای. است History لیست ،موردعالقه های سایت سریع و دوباره دیدار و بودید قبالً که جاهایي مرور دیگر راه

 کنید کلیک پوشه یک روی بر. بروید صفحه آن به تا کنید کلیک لینک یک روی بر سادگي به. کرد بازخواهید را (تاریخچه) History نوار شما. کنید کلیک استاندارد

 .نمایید مشاهده را دارد History لیست در را لینکي ک سایتي آن از صفحاتي تا

 برگه در و کنید انتخاب را Internet Options گزینه Tools منوی از نگهدارید، History لیست در را ها لینک توانید مي که روزهایي تعداد کردن مشخص برای

General در صفحه داری نگه روزهای تعداد History دهید تغییر ا ر. 
 پایي فلش روی بر. دهید نمایش ،اید کرده دیدار امروز که هایي سایت اساس بر و دیدار بیشترین سایت، تاریخ، اساس بر تاریخچه لیست در را ها آیتم توانید مي شما

 را عباراتي یا کلمه و کنید کلیک Search روی بر کنید، جستجو تاریخچه لیست در را چیزی خواهید مي اگر. کنید انتخاب را ترتیبي تا کنید کلیک view کنار روی

 را Delete گزینه میانبر منوی از و کنید کلیک راست آن روی بر تاریخچه، لیست از آیتمي کردن پاک برای. کنید کلیک Search Now دکمه روی بر و کنید وارد

 .کنید کلیک را Internet Option محاوره کادر Genral برگه در واقع Clear History دکمه ،کنید پاک کامالً تاریخچه لیست اینکه برای. کنید انتخاب

 گزینه و کني کلیک راست صفحه خالي فضای در. کنید ایجاد آن برای میانبر کاری میز روی بر کنید، پیدا دسترسي وبي سایت به سریعاً خواهید مي اگر: تذکر

Creat Shortcut بینید مي را پیغامي گیرد مي جای کار میز صفحه روی بر میانبر وقتي. کنید انتخاب را، OK تا دارید نیاز شما حاال. کنید کلیک را Internet 

Explorer شوید وصل موردنظر صفحه به میانبر روی بر کردن کلیک بار دو با و بازکنید را. 

 صفحات گذاشتن اشتراک به و اخبار و نامه خواندن ▪
 و بازکنید outlook express برنامه در را خود پستي صندوق فوراً ،(نامه رسیدن) شنیدید را Got Mail بوق صدای و باشید اینترنت در وگذار گشت حال در اگر

 .کنید انتخاب را Read Mail و کرده کلیک را استاندارد نوارابزار در واقع Mail دکمه

 دکمه ،(E-mail) الکترونیکي نامه صورت به پیغامي فرستادن برای. کنید انتخاب را Read News گزینه و کرده کلیک را Mail دکمه خبری، های گروه کنترل برای

Mail گزینه و کرده کلیک را New Message پنجره تا کرده انتخاب را New Message شود باز. 

 :کنید دنبال را مراحل این لینک یک فرستادن برای * 
 .بازکنید را صفحه – 2

 .کنید انتخاب را Send a Link گزینه و کرده کلیک را Mail مهکد – 1

 .شود مي باز Subject and Attach خطوط در سایت عنوان و پیغام بدنه در لینکي هب New Message پنجره

 .بفرستید را خود پیغام ،Send دکمه روی به لیک با و بدهید آدرسي خود پیغام به – 4
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 فرستادن برای. شود باز صفحه آن تا کرده کلیک پیغام در موجود لینک روی بر تا دارد نیاز فقط باشد، داشته وب مرورگر یک باشد شده وصل اینترنت به گیرنده اگر

 .شود مي ظاهر پیغام بدنه در ،بینید مي شما که را جاری صفحه. کنید انتخاب را Send page گزینه اما کنید، دنبال را مراحل همین صفحه، خود

 .کند کنترل را HTML پیغام تواند مي گیرندتان که شوید مطمئن دهید، قرار (E-mail) خود الکترونیکي نامه در را وب صفحات تا بگیرید تصمیم اینکه از قبل: هشدار

 MEDIA نوار از استفاده ▪
 شما. کنید اجرا را ای چندرسانه فایل یک یا ویدیو موزیک، آن از استفاده با توانید مي و است Internet Explorer برنامه در جدید ویژگي یک (Media) مدیا نوار

 .دهید گوش اینترنتي رادیویي های ایستگاه به توانید مي همچنین

 .کنید کلیک استاندارد نوارابزار در Media دکمه روی بر مدیا، نوار کردن باز برای

 کنید اشاره کنترلي دکمه یک به. هستند ویندوز Media Player برنامه همانند نآ کنترلي های دکمه و است ویندوز Media Player برنامه زیرمجموعه Media نوار

 .ببینید دهد مي نجاما که کاری مورد در توضیحي تا

 :کنید استفاده زیر شکل به Media نوار در موجود تصاویر از توانید می شما*
 کنید کلیک تان اینترنتي ارتباط سرعت با مطابق را لینکي توانید مي شما. شود باز آیتم آن برای ای صفحه تا کنید کلیک Music Videos بخش در لینکي روی بر –2

 .شود اجرا آیتم آن تا

 .شود اجرا سپس و بازشده آن از نمایشي پیش تا کنید کلیک Movie Preview در لینکي روی بر –1

 .شود داده نمایش MSN موزیک و رادیو فیلم، موزیک، از دیگری های انتخاب تا بکشید پایین را Audio and Video بخش در موجود پیمایش نوار –4

 وب صفحات چاپ و ذخیره ▪
 بعضي در ،اگرچه. دهید قرار Favorites نوار روی یا Links نوار در را آن از لینکي که مایلید احتماالً ببینید، را وب صفحه یک جاری نسخه همیشه خواهید مي اگر

 متحده ایاالت اسناد از زیادی تعداد به آساني به که مایلم من مثالً. کنید ذخیره تان شبکه درایو دیسک روی یا تان محلي سخت درایو روی را آن که مایلید موارد

 توانم مي که طوری به ،ام کرده ذخیره ام محلي شبکه در را نآ من. کنند نمي تغییر و اند شده توزیع اینترنت روی بر و شده نوشته اسناد، مورد، این در. کنم پیدا دسترسي

 .نمایم پیدا دسترسي ها آن به باشم، وصل اینترنت به اینکه بدون سرعت به

 

 جاری صفحه ذخیره ▪

 :کنید دنبال را مراحل ای جاری، صفحه کردن ذخیره برای*
 .کنید انتخاب را Save As گزینه File منوی از Save Web Page محاوره کادر کردن باز برای – 2

 .کنید وارد را نامي File Name کادر در و شود ذخیره آن در صفحه تا کنید انتخاب را ای پوشه – 1

 .شود ذخیره آن مطابق صفحه تا کنید انتخاب را فرمتي ،Save As Type کشویي کادر در – 4

 .کنید کلیک را Save دکمه – 6

 :کنید دنبال را مراحل این. کنید ذخیره را صفحه این آن، کردن باز بدون توانید می ،اند شده داده نمایش لینک وب، صفحه یک اگر*
 دریافت که را ای صفحه شما به که دید خواهید را ای محاوره کادر یک. کنید انتخاب را Save Target As گزینه میانبر منو از و کنید لیک راست لینک روی بر – 2

 .دهد مي نشان است، شده

 .کنید مشخص فایل برای را نامي و کنید انتخاب را ای پوشه ،Save As محاوره کادر در – 1

 .کنید کلیک را Save دکمه – 4

 صفحه یک از بخشی ذخیره ▪
 را متن کنید، استفاده آن از دیگری سند در تا کنید ذخیره را متن از بخشي اینکه برای. کنید ذخیره را تصویر یا وب صفحه متن، یک از بخشي فقط توانید مي شما

 .دهید فشار را Ctrl + C ترکیبي کلیدهای و کنید انتخاب

 .دهید فشار را Ctrl + v ترکیبي کلیدهای و کنید مشخص را شود درج نآ در متن خواهید مي که را ای نقطه و بازکنید را دیگر سند

 :کنید دنبال را مراحل این تصویر یک ذخیره برای*
 .شود باز Save Picture محاوره کادر تا کنید انتخاب را Save Picture As گزینه میانبر منوی از و کنید کلیک راست تصویر روی بر – 2

 .کنید کلیک ر Save دکمه و کنید انتخاب را فایل نوع یک و فایل نام یک پوشه، یک – 1
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 برای. کنید انتخاب میانبر منوی از را Set As Background گزینه و کنید کلیک راست تصویر روی بر ،(Wallpaper) کاغذدیواری عنوان به تصویر یک ذخیره برای

 منوی از را Properties گزینه و کنید کلیک راست کار میز در موجود تصویر روی بر شود، داده نمایش کاغذدیواری خواهید مي چگونه که کنید مشخص اینکه

 .کنید انتخاب Position کشویي کادر از را ای گزینه و کنید کلیک Desktop برگه روی بر. شود باز Display Properties محاوره کادر تا کنید انتخاب میانبر

 جاری صفحه چاپ ▪
 آنچه روی بر بیشتری کنترل خواهید مي اگر. کنید کلیک استاندارد نوارابزار در Print دکمه روی بر سادگي به کنید، چاپ را جاری صفحه سرعت به خواهید مي گرا

 ویندوز Print استاندارد محاوره کادر موارد بیشتر در. شود باز Print محاوره کادر تا کنید انتخاب را Print گزینه File منوی از باشید، داشته است شده چاپ

 .نیدک مشخص را ها لینک و ها فریم چاپ چگونگي آن از استفاده با توانید مي که است این Options برگه در تفاوت. است چنین این

 :است شده داده توضیح بخش این مشخصات زیر در
 چاپ را است شده داده نمایش تان صفحه روی بر دقیقاً که وبي صفحه تا کنید انتخاب را As Laid Out گزینه Options صفحه روی بر Print Frames بخش در –2

 .کنید

. کنید کلیک خالي فضای یک در فریم، کی انتخاب برای) شود چاپ کردید، انتخاب قبالً که فرمي فقط تا کنید انتخاب را Only the Selected Frame گزینه –1

 اگر. کنید انتخاب را All Frames Individually گزینه کنید، چاپ جداگانه صفحه برگه یک روی را فریم هر خواهید مي اگر. (لینک روی بر نه ،دیگر عبارت به

 .کنید انتخاب را Print All Linked Documents گزینه کنید، چاپ را اند شده لینک جاری صفحه به که را صفحاتي خواهید مي

 .کنید انتخاب را Print Table of Links گزینه ،است سند در موجود صفحه برای هایي لینک از لیستي شامل که کنید چاپ را جدولي خواهید مي اگر –4

 منوی از و کنید کلیک راست لینک روی بر لینک، هر مقصد چاپ برای. شود چاپ سند تا نیدک کلیک را Print دکمه کردید، انتخاب را هایتان گزینه همه وقتي

 .شود باز Print محاوره ادرک تا کنید انتخاب را Print Target گزینه میانبر

 برای دوما،. باش ناخوانا تواند مي شده چاپ خروجي اوالً. کند نمي پچا را وب صفحات (Background) زمینه پیش تصاویر و ها رنگ ویندوز ،فرض پیش طور به: تذکر

 .باشد کند خیلي واقعاً تواند مي کردن چاپ باشید، داشته قوی چاپگر یک باید شما کار ای

 باز internet options محاوره کادر تا کنید انتخاب را internet گزینه tools منوی از کنید، چاپ را زمینه پس تا دارید نیاز یا خواهید مي دلیلي هر به شما اگر 

 print background colors انتخاب کادر و بکشید پایین را پیمایش نوار printing بخش تنظیمات لیست در. کنید کلیک advanced گزینه روی بر. شود

and images دکمه و بزنید عالمت را OK کنید کلیک را. 

 offline حالت در کار ●
 ندارد، اهمیتي ها آن بودن روز به و ببینید نیستید وصل اینترنت به که درزماني را وب صفحات خواهید مي اگر کردم، اشاره فصل این در تر پیش که طور همان

 .کنید ذخیره تان محلي سخت دیسک درایو روی بر را ها آن توانید مي سادگي به

 در Offline مشاهده زمان در جاری صفحه اینکه برای. کنید انتخاب را " Work Offline " توانید می است، مهم ها آن بودن روز به اگر*

 :کنید دنبال را مراحل این باشد، دسترس
 .شود باز Add Favorite محاوره کادر تا کنید انتخاب را Add to Favorites گزینه و کنید کلیک راست Internet Explorer صفحه روی بر ای نقطه در – 2

 .کنید کلیک Make Available Offline انتخاب کادر روی بر – 1

 های دستورالعمل. شود شروع Offline Favorites تا کنید کلیک Customize دکمه روی بر ببینید، را مشخصي مطالب فقط Offline زمان در خواهید مي اگر – 4

 .کنید کلیک را Finish دکمه شد، تمام کارتان وقتي. کنید ایجاد صفحه کردن روز به برای زماني جدول یک توانید مي. کنید دنبال را صفحه روی

 زمان در را صفحه مطالب روزترین به که شوید مطمئن تا کنید انتخاب را synchronize گزینه tools منوی از کنید، قطع را اینترنت با ارتباط اینکه از قبل – 6

Offline بینید مي. 

 .کنید انتخاب ،خواهید مي که را ای صفحه Favorites نوار در و کنید انتخاب را Work Offline گزینه File منوی از Offline صورت به صفحات دیدن برای

 کنید پیدا دقیقاً ،خواهید می اینترنت از را آنچه ▪
 ،تواند مي که برنامه یک. هست ،گفتیم مي (search engine) جستجو موتور آن به درگذشته ما آنچه برای جدید اصطالح یک (search service) جستجو خدمات

 خدمات این از هایي مثال. کند جستجو را است پیداشده مثال شان کلیدی کلمات که اسنادی بازیابي و کلیدی کلمات با را اینترنت یا داده، پایگاه یک فایل، یک

 سایت به خدمات، این از یکي با جستجو برای. است yahoo، alta vista، Google، Hotbot های سایت شامل باشید، کرده استفاده شما است ممکن که جستجو

 .(www.yahoo.com مثالً) روید مي موردنظری
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 همچنین شما(. آن شبیه ای دکمه) کنید کلیک را Search دکمه و کنید وارد را عباراتي یا شان کلیدی کلمه یک و کنید انتخاب را موضوعي اختیاری، کامالً صورت به

 .نمایید مشاهده را کارها این چگونگي تا دهیم انجام را ساده جستجو یک باید. کنید پیدا دسترسي جستجو خدمات به Internet Explorer طریق از توانید مي

 ساده جستجوی یک اجرای ●

 :دهید انجام را ساده جستجوی یک تا کنید دنبال را مراحل این*
 .شود باز Search Companion نوار تا کنید کلیک استاندارد نوارابزار در Search دکمه روی بر Internet Explorer برنامه در – 2

 .کنید کلیک را Search دکمه و کنید وارد متن کادر در را سؤالي یا اصطالح یک – 1

 .بروید صفحه آن به تا کنید کلیک لینک یک روی بر. دید خواهید راست، سمت کوچک پنجره در را جستجویتان نتایج

 جستجو یک گسترش و توسعه ▪
 طور به. رود پیش به شما جستجوی تا کنید کلیک لینکي روی بر. کنید اصلح یا داده گسترش را جستجویتان تا دارد هایي گزینه ،Search Companion نوار

 Automatically لینک روی بر دهید، انجام جستجو خدمات دیگر با را خود جستجوی دارید دوست اگر. شماست جستجوی خدمات ،MSN Search فرض پیش

and send your search to Other Search Engines دیگر اینکه برای یا کنید، انتخاب را جستجو خدمات از یکي شود مي داده نمایش ازآنچه و کنید کلیک 

 .کنید کلیک Send Search to More search Engines لینک روی بر شوند، داده نمایش جستجو های سرویس

 .نمایید مشاهده را Search Companion نوار در موجود های گزینه همه تا کنید کلیک عمودی پیمایش نوار روی بر: تذکر

 How DO You Want to Use Search لیست تا کنید کلیک Change Preferences لینک روی بر Search Companion نوار کار چگونگي اصالح برای

Companion صفحه روی های دستورالعمل شوید، روبرو بیشتری های گزینه با خواهید مي اگر. کنید کلیک است جستجویتان نوار مطابق که لینکي روی بر. شود باز 

 .کنید دنبال را

 .دهید فشار را Enter دکمه و کرده وارد را جستجو عبارت و اصطالح فقط. دهید انجام را سریعي جستجوی نیز آدرس نوار از استفاده با توانید مي شما: تذکر

 INTERNET EXPLORER کردن سفارشی ●

 :دهید تغییر یا ببینید را Internet Explorer به مربوط پیکربندی های گزینه روش دو به توانید می ،ای حرفه XP ویندوز در*
 .نمایید استفاده Internet Options گزینه از Control Panel قسمت در – 2

 .کنید انتخاب Tools منوی از را Internet Options گزینه Internet Explorer برنامه در – 1

 Internet ،بازنمایید Control Panel داخل از را آن اگر اگرچه. کرد خواهید مشاهده را یکساني ای محاوره کادر ،اید کرده انتخاب را روش کدام اینکه به توجه بدون

Properties داخل از را آن اگر و شود مي نامیده Internet Explorer بازکنید، Internet Options شود مي نامیده. 

 GENERAL برگه بدی پیکر ●

 :است تنظیمات از گروه این شامل ،General برگه*

▪ Home Page: خانگي صفحه یک. شود باز صفحه آن شدید، وصل اینترنت به که زمان هر تا کنید انتخاب را وبي صفحه که دهد مي اجازه (Home Page)، 

 جاری، صفحه تا کنید کلیک Use Current گزینه روی بر. شود مي شروع صفحه این با ،کنید مي شروع را Internet Explorer شما وقتي که است وبي صفحه

 روی بر. بازگردید فرض پیش تنظیمات به تا کنید کلیک Use Default گزینه روی بر. (هستید متصل online صورت به اینترنت به اگر) شود شما خانگي صفحه

 آدرس، کادر در ،تان خانگي صفحه عنوان به دیگری، وب صفحه از استفاده برای. شود شروع خالي صفحه یک با اینترنت بخش هر تا کنید لیک Use Blank گزینه

URL کنید تایپ را صفحه آن. 

 تا کنید مدیریت ،اید کرده ذخیره هاردتان درایو روی بر که را وبي صفحات تا دهند مي اجازه :(Temporary Internet File) اینترنتي انتخابي های فایل ▪

 کنید کلیک را Delete Cookies یا Delete file دکمه ،اند کرده اشغال را سختتان درایو از زیادی فضای ها فایل این اگر. رود باال Offline زمان در دسترسي سرعت

 سخت، درایو روی بر ها فایل این ذخیره چگونگي کنترل برای. (داد خواهم توضیح فصل این در بعداً ها کوکي به مربوط جزئیات مورد در من) نمایید حذف را ها آن تا

 Internet خواهید مي که شود مي گرفته کار به وقتي که کنید کلیک ای گزینه روی بر. شود مي باز Settings محاوره کادر. کنید کلیک Setting دکمه روی بر

Explorer برای دیسک فضای از مقدار چه اینکه تعیین برای لغزنده، میله یک از توانید مي شما. کند کنترل را شده ذخیره وب صفحات این جدیدتر های نسخه 

 گزینه روی بر کنید، استفاده اینترنت موقتي های فایل داری نگه برای متفاوتي پوشه از خواهید مي اگر. کنید استفاده شود، داده اختصاص اینترنت موقتي های فایل

Move Folder مورداستفاده فرض پیش مکان در جدید پوشه تا کنید مجدد اندازی راه را کامپیوترتان تغییرات، این انجام از بعد که باشید داشته یاد به. کنید کلیک 
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 مرورگر یک پنجره اینکه برای یا کنید کلیک View File روی بر شود، باز پوشه داخل وب و گرافیکي های فایل همه از لیستي با مرورگر پنجره اینکه برای. گیرد قرار

 .کنید کلیک View Objects روی بر شود، باز Java با مرتبط های فایل و ActiveX های کنترل مانند وب با مرتبط های فایل دیگر از لیستي با

▪ History (تاریخچه): دکمه از آساني به و بازگردید ها آن به توانید مي سرعت به که طوری به ،اید کرده دیدار ها آن از قبالً که است هایي لینک از لیستي شامل 

History نوارابزار در موجود Internet Explorer اگر. کنید مشخص ،دارید نگه پوشه در را صفحات این خواهید مي که را روزهایي تعداد توانید مي شما. کنید استفاده 

 را Clear History دکمه تاریخچه، پوشه در جاری اطالعات همه کردن پاک برای. دهید کاهش را تعداد این و کنید بررسي است، شده کم شما سخت درایو فضای

 .کنید کلیک

▪ Colors (ها رنگ): محاوره کادر دکمه این Colors نویسنده که وبي صفحات برای متن، و ها لینک صفحه، پشت عنوان به را هایي رنگ توانید مي که کند مي باز را 

 .است شده انتخاب Use Windows Colors گزینه فرض پیش طور به. کنید انتخاب است، نکرده مشخص برایشان رنگي اصلي

 .کنید انتخاب را Appearance نوار سپس و کنید کلیک Display روی بر ،Control Panel در. دهید تغییر را ها پنجره های رنگ همواره توانید مي شما: تذکر

▪ Font (فونت): محاوره کادر دکمه این Font تعیین برایش را ویژگي این اصلي نویسنده که وبي صفحات در را متن اندازه و فونت نوع توانید مي که کند مي باز را 

 .کنید مشخص نکرده،

▪ Languages (ها زبان): محاوره کادر دکمه این Language Preference صفحات در تا کنید انتخاب را کاراکترهایي مجموعه آن در توانید مي که کند مي باز را 

 .نکنید استفاده گزینه این از شما ممکن بنابراین است، اینترنت در زبان ترین رایج انگلیسي. کنید استفاده ،کنند مي پیشنهاد را زبان یک از بیشتر که وبي

▪ Accessibility (دسترسي قابلیت) :محاوره کادر دکمه این Accessibility برنامه در را مشخصي اطالعات نمایش چگونگي توانید مي که کند مي باز را 

Internet Explorer نگارشي شیوه نوع توانید مي همچنین شما. نمایید انتخاب را متن اندازه و ها رنگ فونت، مانند (Style sheet) نیز را، کنید مي استفاده که 

 .کنید مشخص

 SECURITY برگه به نگاهی ●
 سازی خصوصي و (Security) امنیت. اید نداشته سروکار ها آن با قبالً که نمایید مي برخورد موضوعات سری یک به فوراً ،شوید مي وصل اینترنت به شما وقتي

(parivacy) .شماست هویتي اطالعات از حمایت شامل سازی خصوصي مبحث. است نامطمئن افزارهای نرم مقابل در شما کامپیوتر از حمایت شامل امنیت، مبحث .

 نگاهي آن به بخش این در ما که کنید کلیک Scurity برگه روی بر Internet Options محاوره کادر در ،Internet Explorer در امنیت تنظیمات پیکربندی برای

 .کنیم مي نگاهي آن به آینده بخش در ما که کنید استفاده Privacy برگه از سازی خصوصي تنظیمات پیکربندی برای. کنیم مي

 به مختص امنیتي های محدودیت فرض پیش طور به ناحیه هر. کنید مشخص را امنیت کلي سطح یک ناحیه چهار برای که دهد مي اجازه شما به Security برگه

 .کند مدیریت پویا طور به را جاوا های اپلت و ActiveX های کنترل مانند وب، صفحات محتوای چگونه که گوید مي Internet Explorer به که ؛دارد را خودش

 

 :هستند زیر صورت به نواحی این *

▪ Internet: روی بر فرض پیش امنیت ندارند، قرار ها بندی دسته از یکي در و اید کرده دیدن شما که هایي سایت Medium (متوسط) است شده تنظیم. 

▪ Local Internet: روی بر فرض پیش امنیت کنید، پیدا دسترسي ها آن به شرکتتان اینترنت در توانید مي شما که هایي سایت low –Medium  است شده تنظیم. 

▪ Trusted Sites: روی بر فرض پیش امنیت ،فرستند نمي آور زیان مطالب شما برای و رادارند اطمینان از باالیي درجه که وبي های سایت Low است شده تنظیم. 

▪ Restricted Sites: روی بر فرض پیش امنیت. نیستید مطمئن اما ،کنید مي دیدن ها آن از که هایي سایت High است شده تنظیم. 

 که جدیدی امنیتي ناحیه به را لغزنده میله سپس و کنید کلیک را Default Level دکمه و کنید انتخاب را ناحیه ناحیه، یک امنیت جاری سطح تغییر برای

 :کنید منتقل کنید، استفاده خواهید مي

▪ High: کار موردنظرتان وب های سایت از تعدادی بنابراین ،شوند مي مختل ها کوکي. شود مي ،رساند مي آسیب سیستمتان به که مطالبي هرگونه ورود از مانع 

 .کرد خواهد

▪ Medium: در را هشداردهنده محاوره کادر یک Internet Explorer، اینکه از قبل ActiveX یک این. کند مي باز شوند اجرا سیستمتان در جاوا های اپلت یا 

 .است شده انتخاب فرض پیش و است خوب روزمره استفاده برای که است مطمئن نسبتاً تنظیم

▪ low –Medium : مانند Medium ،بدهد را هشداری اینکه بدون اما است. 

▪ Low: اما ،دهد نمي هشداری هیچ ActiveX است امنیت کمترین با تنظیمي گزینه این. کند مي اجرا خودکار طور به را جاوا های اپلت و. 

 که را مشخصي های بندی طبقه توانید مي شما. کنید ایجاد Security Settings محاوره کادر در را خود تنظیمات تا کنید کلیک Custom Level دکمه روی بر

 و شده دریافت های فونت و ها فایل ،ها اسکریپت جاوا، های اپلت ها، Plug – ins و Active های کنترل مانند کنید، پیکربندی مجزا طور به کنید، مدیریت خواهید مي

 .کاربر سنجي اعتبار
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 PRIVACY برگه از استفاده ●
 این. گیرد مي جای شما کامپیوتر روی بر فایل این که کند ذخیره فایل یک در شمارا درباره اطالعاتي تواند مي سایت آن ،کنید مي دیدن اینترنت در سایتي از وقتي

 ای سلیقه و میل هر و کنید مي عرضه شما که دیگری شخصي اطالعات و الکترونیکي پست آدرس نام، شامل است ممکن که شود مي نامیده (کوکي) Cookie فایل

 سفارشي شما دیدار برای را سایت تا کند مي پیدا دسترسي کوکي به سایت ،کنید مي دیدن سایت آن از مجدداً وقتي. باشد ،کنید مي ارائه سایت از دیدار هنگام در که

 .کند مي گویي آمد خوش شما به شما بانام که کنید دریافت را پیغامي است ممکن شما ،مثالً. کند

 کوکي آن وب های سایت دیگر برای کند، پیدا دسترسي کوکي به تواند مي وب سایت همان فقط ،کند مي ذخیره شما کامپیوتر روی بر را کوکي یک سایتي وقتي

 .کند پیدا دسترسي کامپیوترتان روی بر شده ذخیره اطالعات دیگر به تواند نمي کرده، ایجاد را کوکي که سایتي ،عالوه به. نیست دسترسي قابل

 ها کوکی انواع ●
 کنند، ذخیره کامپیوترتان روی بر را ها کوکي تا دهید اجازه وب های سایت همه به توانید مي Internet Options محاوره کادر Privacy برگه تنظیمات از استفاده با

 .دهد انجام راکار  این نتواند سایتي هیچ اینکه یا دهند، انجام را کار این ها سایت برخي فقط یا

 :ها کوکی انواع با*

▪ Persistent cookies: بعدازاینکه و شوند مي ذخیره شما کامپیوتر روی بر که دائمي و سمج های کوکي یا Internet Explorer باقي آنجا در بستید، را 

 را ها کوکي Inetrent Options محاوره کادر General برگه Temporary Internet Files بخش های گزینه از استفاده با چگونه که دیدید بیشتر شما. مانند مي

 .کنید پاک

▪ Temporary cookies: که مدتي تا فقط که موقتي های کوکي یا Internet Explorer که وقتي. شوند مي ذخیره شما کامپیوتر روی بر است باز Internet 

Explorer شوند مي پاک ها کوکي این ،شود مي بسته. 

▪ party cookies –First : کنید مي دیدن آن از حاضر حال در که شوند مي فرستاده سایتي وب به یا ،شوند مي ایجاد کامپیوتر روی بر که اول دسته های کوکي. 

▪ party cookies –Third : دیدن آن از حاضر حال در که شوند مي فرستاده سایتي وب به یا شوند مي ایجاد کامپیوتر روی بر که شوم دسته های کوکي 

 اهداف برای شمارا کامپیوتر تا کند ایجاد را وکيک یک است ممکن و کند مي تبلیغ هستید، آن دیدن حال در شما که سایتي روی بر که سایتي مثالً. کنید نمي

 .کند ردیابي خود بازاریابي

▪ Unsatisfactory cookies: ها آن از شما آگاهي و رضایت بدون تا کنند یداپ دسترسي شما شخصي اطالعات به تا یابند مي اجازه که نامناسب های کوکي یا 

 .کنند استفاده

 کوکی های اولویت ایجاد ●

 :نمایید استفاده کرد، خواهید رفتار ها کوکی با اینترنت در چگونه اینکه کردن مشخص برای Settings بخش لغزنده میله از ،Privacy برگه در

1 – Block All Clookies: که فعلي های کوکي و کند ذخیره کامپیوترتان روی بر را هایي کوکي ندارد اجازه وبي سایت هیچ که دهد مي انجام را کار این 

 .شوند خوانده ،اند کرده ایجاد را ها آن که سایتي توسط تا نیستند قادر ،اند شده ذخیره

2 – all cookiesHigh blocks : شما رضایت یا آگاهي بدون را شخصي اطالعات که را هایي کوکي و ندارند را فشرده سازی خصوصي سیاست که هایي سایت 

 .(پذیرد نمي) کند مي بلوکه را نمایند مي آوری جمع

 چگونه اینکه درباره و است کامپیوتر توسط شدن خوانده قابل که است ای شده خالصه گزارش ،(compact privacy policy) فشرده سازی خصوصي سیاست: نکته

 .دهد مي توضیح ،کند مي اداره را شخصي اطالعات سایت یک

۳ – Medium High Block است زیر شکل به: 
Third – party cookies دارند فشرده سازی خصوصي سیاست یک که هستند هایي سایت از سوم دسته های کوکي یا. 

Third – party cookies کنند مي استفاده شما رضایت و آگاهي بدون شخصي اطالعات از که هایي سایت از سوم دسته های کوکي یا. 

First – party cookies کنند مي استفاده شما آگاهي و رضایت بدون شما شخصي اطالعات از که هایي سایت از اول دسته های کوکي یا. 

Medium، شخصي اطالعات از که هایي سایت و ندارند فشرده سازی خصوصي سایت یک که هایي سایت به مربوط سوم دسته های کوکي و است فرض پیش تنظیم 

 استفاده شما آگاهي و رضایت بدون شخصي اطالعات از که را – اول دسته های کوکي تنظیم این. کند مي متوقف را کنند مي استفاده شما رضایت و آگاهي بدون

 و آگاهي بدون شخصي اطالعات از که هایي سایت و ندارند فشرده سازی خصوصي سایت یک که هایي سایت سوم دسته های کوکي ،Low .کند مي محدود را کنند مي

 کوکي هر و نماید مي ذخیره کامپیوترتان روی بر و پذیرفته ها سایت همه از را ها کوکي همه ،Accept All Cookie .کند مي محدود را کنند مي استفاده شما رضایت
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 تا کنید مي استفاده slider لغزنده میله نوار از شما وقتي .گیرد قرار دستیابي مورد کرده، ایجاد را آن که سایتي توسط تواند مي است، موجود کامپیوترتان روی بر که

 برای .رود مي کار به ،نمایید مي دیدن آن از که وب های سایت همه در که کنید مي ایجاد را one – size – fits – all rule از ترتیبي کنید، تنظیم را هایتان اولویت

 باز Privacy import محاوره کادر تا کنید کلیک Import دکمه روی بر ،کارگیرید به را اید کرده ذخیره کامپیوترتان روی بر فایلي در که سفارشي تنظیمات اینکه

 های کوکي Prompt یا Accept، Block های گزینه از یک هر انتخاب برای .کند مي کار Open محاوره کادر همانند و است Open محاوره کادر یک شبیه که شود

 .شود باز Advanced Privacy Settings محاوره کادر تا کنید کلیک Advanced دکمه روی بر سوم، و اول دسته

 ها کوکي نشست به مایلید شما اگر. کنید انتخاب خواهید مي که را ای گزینه سپس و کنید کلیک Override Automatic Cookie Handling انتخاب کادر روی بر

 بخش در شخصي، وب های سایت به مربوط Privacy تنظیمات ایجاد برای .کنید کلیک OK دکمه روی بر سپس و کنید کلیک انتخاب کادر آن در دهید، اجازه

 خواهید مي که سایتي کامل Address of web، URL کادر در .شود باز Per Site Privacy Actions محاوره کادر تا کنید کلیک Edit دکمه روی بر وب های سایت

 تنظیمات و سایت (domain) حوزه نام. کنید کلیک Allow یا Block روی بر سپس و کنید وارد را کنید متوقف را آن اینکه یا بدهید دسترسي کامل اجازه آن به

 .نمایید حذف لیست از را سایت یک تا کنید انتخاب را Remove All یا Remove دکمه. شود مي ظاهر ،Managed Web Sites لیست در شما شده انتخاب

 CONTENT برگه از استفاده ●
 های گواهینامه خواهید مي چگونه که کنید مشخص و کنید محدود را هایي سایت به دستیابي ،ها آن از استفاده با توانید مي که است تنظیماتي شامل Content برگه

 .کنید مدیریت را دیجیتالي

▪ content Advisor: روش این دارند، دسترسي کامپیوتر به ها بچه اگر مخصوصاً و کنید کنترل را اینترنت در مشخصي های سایت به دستیابي توانید مي شما 

 که مطالبي سطح تا کنید استفاده ها برگه از محاوره کادر این در. شود باز Content Advisor محاوره کادر تا کنید کلیک Enable دکمه روی بر. است مفید

 .کنید تعیین را ببینند کاربران تا دهید اجازه خواهید مي

▪ Ratings: های بندی طبقه از ای مجموعه از تا دهد مي اجازه شما به (Ratings) انجمن توسط که (RSAC) یا Advisory CouncilRecreational Software  

 که مطالبي سطح تا را لغزنده میله سپس و کنید انتخاب را ها بندی طبقه از یکي. نمایید استفاده است، شده داده توسعه خشونت و جنسي مسائل فرهنگي، زبان، برای

 .کنید تنظیم بدهید، را ها آن به ورود اجازه خواهید مي

▪ Approved Sites: اینکه به توجه بدون ،اند محدودشده همیشه یا هستند دیدن قابل همیشه که کنید ایجاد را هایي سایت از لیستي تا دهد مي اجازه شما به 

 .اند شده بندی طبقه چگونه

▪ General: از وب سایت اگر. کند مي مشخص را ببینند را است نشده بندی طبقه که مطالبي توانند مي و کنند مي استفاده کامپیوتر این از که افرادی قسمت، این 

 عبور کلمه که باشید داشته سیستم مدیر یک توانید مي شما. شود ها آن ناراحتي باعث که ببینند را مطالبي کاربران است ممکن باشد، نکرده استفاده RSAC سیستم

 عبور کلمه تا کنید کلیک Creat Password دکمه روی بر توانید مي شما. ببینند را دارند آور رنج مطالب که وبي صفحات بتوانند کاربران که طوری به کند، وارد را

 .بدانید را جاری عبور کلمه باید دهید، تغییر را عبور کلمه بتوانید اینکه از قبل که باشید داشته یاد به. دهید تغییر یا و ایجاد را سیستم مدیر

▪ Advanced: خدمات که دهد مي نشان را هایي سازمان از لیستي ratings دهند مي ارائه را. 

▪ Certificates: تأیید را سرورها تا شود مي استفاده مشخصي کالینت توسط ها گواهینامه این. کنید مدیریت را دیجیتالي های گواهینامه تا دهد مي اجازه شما به 

 که زماني تا ها گواهینامه این. کنید تحقیق سایت گواهینامه مورد در توانید مي دارد، مطمئن ارتباط یک که کنید مي دیدن سایتي از شما وقتي. کند هویت

 Clear SSL State دکمه روی بر کنید، حذف را ها گواهینامه این دستي طور به اینکه برای. اند شده ذخیره Cache حافظه در ،اید نکرده اندازی راه مجدداً را کامپیوتران

 عنوان به را مخصوص افزاری نرم ناشر یک تا کنید کلیک Publishers دکمه روی بر. (است امنیتي حفره الیه یا Secure Sockets Layer مخفف SSL). کنید کلیک

 مؤسسات این از را افزاری نرم بگیرند، اجازه شما از اینکه بدون تواند مي ،ای حرفه XP ویندوز کاربردی های برنامه که معني این به. برگزینید اعتماد مورد ناشر یک

 .دهند قرار مورداستفاده و نصب و کرده دریافت

▪ Personal Information: تنظیمات به تا دهد مي اجازه شما به Windows Auto Complete تغییر را آن یا و بیندازید نگاهي تان شخصي پروفایل یا 

 مدخل یک تا کنید کلیک My Profile دکمه روی بر یا دهید تغییر ،دهد مي انجام دکمه این که را کاری تا کنید کلیک Auto Complete دکمه روی بر. دهید

 توانید مي شما. دهد نمایش شمارا پروفایل تا کنید انتخاب را موجود آدرس کتابچه مدخل یک یا کنید ایجاد خودتان برای (Adress Book Entry) آدرس کتابچه

 .بفرستید برایش را اطالعات این دارد، نیاز شما مورد در اطالعاتي به سایت آن و کنید مي دیدن سایتي از که زماني

 CONNECTIONS برگه تنظیمات ●
 اجرا New Connection ویزارد تا کنید کلیک Setup دکمه روی بر. شوید وصل اینترنت به چگونه که کنید تعیین که دهد مي اجازه شما به ،Connections برگه

 My محاوره کادر تا کنید کلیک Settings دکمه روی بر ،کنید مي استفاده مودم یک از شما اگر. کند تنظیم را اینترنت خدمات کننده فراهم یک به ارتباطي و شود

ISP Settings به تلفني ارتباط یک های وضعیت همه توانید مي که جایي شود، باز ISP کنید مشخص را تان. 
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 PROGRAMS برگه به نگاهی ▪
 ،(E-mail) الکترونیکي نامه ،(HTML ویراستار) HTML Editor مانند کنید، انتخاب فرض پیش طور به را هایي برنامه تا دهد مي اجازه شما به ،Programs برگه

 عنوان به را مرورگر این تا بزنید عالمت را Internet Explorer انتخاب کادر توانید مي سرانجام. تماس لیست و تقویم اینترنتي، ارتباط خبری، های گروه خواننده

 .کنید انتخاب سیستمتان روی بر فرض پیش مرورگر

 ADVANCED برگه پیکربندی ●
 داشته بیشتری کنترل Internet Explorer برنامه رفتار بر وسیله بدین و دهید تغییر را تنظیمات سری یک توانید مي برگه این از استفاده با: Advanced برگه ▪

 جستجو و( printing) چاپ امنیت، ،(multimedia) ای چندرسانه ،(browsing) مرورگری ،(accessibility) دسترسي قابلیت شامل تنظیمات این. باشید

(search) تنظیمات چگونگي و HTTP را انتخاب کادر گزینه، یک کردن غیرفعال برای و کنید کلیک انتخاب کادر روی بر گزینه یک کردن فعال برای. است 

 Restore دکمه روی بر یا کنید، دریافت را خودکار پیکربندی فایل یک یا دهید، تغییر را ها آن دوباره که زماني تا کردید اعمال شما که تغییراتي. کنید پاک

Default برگه تنظیمات ترتیب بدین بود، خواهند مؤثر کنید، کلیک Advanced گردند برمي خود اصلي مقادیر به. 

 جیمیل()کار با پست الکترونیک  آموزش-9-9
 از اول خب کنید. اصالح رو تون اشتباه حاال همین از کردید مي شروع. www با رو ایمیل آدرس اآلن تا اگه نداره،. www ایمیل آدرس که بگم باید چیز هر از قبل

 طور به جیمیل در خود اکانت به ورود از بعد کنید مي کلیک Sign In روی و کنید مي وارد رو ورود اطالعات و میشید ورود قسمت وارد www.gmail.com آدرس

 .شوید مي inbox وارد فرض پیش

Inbox شود مي لیست قسمت این در دریافتي های ایمیل شماست، ایمیل ورودی صندوق 

Starred است شده دار ستاره شما توسط که است هایي ایمیل لیست 

Important است شده گذاری عالمت شما توسط که است هایي ایمیل لیست 

Sent Mail دهد مي نمایش شمارا توسط ارسالي های ایمیل لیست 

Drafts دهد مي نمایش شمارا توسط شده ذخیره های ایمیل لیست 

Chats جیمیل توسط شما( چت) آنالین گفتگوهای لیست 

All Mail دهد مي نمایش شمارا های ایمیل تمامي لیست 

Spam دهد مي نمایش را( مزاحم) اسپم های ایمیل یا هرزنامه 

Trash کند مي داری نگه شمارا توسط شده حذف های ایمیل 

 :ها آن خواندن و دریافتی های ایمیل*
 تا باز بشه. بکنید کلیک یک ایمیل موضوع روی کافیه تون دریافتي های ایمیل خواندن برای خب

 :ایمیل روی عملیات انجام*
 لیست این بعد کنید کلیک ایمیل کنار کوچک فلش روی و کنید روباز موردنظر ایمیل باید اول دیگه فرد به ایمیل ارسال یا فرستنده ایمیل به دادن جواب برای خب

 میشه. باز براتون

 ایمیل فرستنده به دادن پاسخ -2

 دیگری به ایمیل ارسال -1 

 کنید. روشن رو ایمیل کنار تیک بعد اینباکس به برگردید باید اول بدین انجام دیگه عملیات ایمیل یک روی اینکه واسه خب
 (شده خوانده های ایمیل تمامي انتخاب مثالً) ایمیل گذاری عالمت -2

 (دهد مي نمایش all mail در و حذف inbox از مثالً) موردنظر ایمیل کردن آرشیو -1

 (مزاحم) اسپم عنوان به ایمیل فرستنده و ایمیل انتخاب -4

 موردنظر ایمیل حذف -6

 (…spam,trash6 مانند) دیگر های پوشه به شده انتخاب ایمیل انتقال -0

 (شود کپي مربوطه های بخش در تا بزنید برچب میتونید ایمیل موضوع به توجه با) ایمیل بر زدن برچسب -4

 (…و نشده خوانده ،شده خوانده مانند) شده انتخاب ایمیل روی بر تغییرات اعمال -1
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                                       ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد

 :ایمیل ارسال*
 …و ویدئو فایل، عکس، ارسال برای.)کنید کلیک send روی درنهایت و کنید تکمیل را ارسالي اطالعات سپس کنید. کلیک compose روی ابتدا ایمیل ارسال برای

 شده ارسال ایمیل همان مشاهده برای و کنید مي مشاهده را your message has been sent پیام ایمیل شدن ارسال صورت در (کنید استفاده پیوست فایل از

 کنید کلیک View message ی گزینه روی

 :مرتبط کوتاه آموزش چند*
 https://www.google.com/accounts/recovery کنید استفاده زیر لینک از بازیابي برای کردید، فراموش رو خودتون جیمیل پسورد اگه *

 کنید sign out و کنید کلیک تون ایمیل آدرس یا تون پروفایل عکس روی باال راست سمت گوشه جیمیل، از خروج برای *

 :کنید استفاده زیر حل راه از بسازید جدید اکانت یا بشید توندیگر  جیمیل اکانت وارد تون سیستم از تونید نمي اگه *

 بزنید رو remove ی گزینه بعد کنید. کلیک روش Manage accounts on this device نوشته کادرش زیر sign in موقع بشید. خارج تون فعلي اکانت از اول باید

 اینکه برای بسازید جدید اکانت یا بشید دیگتون اکانت وارد میتونید و میشه پاک مرورگرتان هیستوری از اکانت ضربدر روی کلیک با شه، روشن اکانت جلو ضربدر تا

 .کنید خاموش رو Stay signed in ی گزینه تیک ورود موقع نیاد، پیش براتون مشکل این دیگه


