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سخنی با هنرجویان عزیز
شرايط در حال تغییر دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوریها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههای درسي و محتواي

کتابهای درسي را در ادامه تغییرات پایههای قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنيادين آموزشوپرورش و برنامه درسي

ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترین تغییر در کتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر
شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي بهطور استاندارد و درست تعریفشده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش میشود.
در رشته تحصيلي  حرفهای شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:

    1شایستگیهای فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي کار با سیستمعامل و نصب و راهاندازی قطعات رایانه
2
    شایستگیهای غيرفني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه

3
    شایستگیهای فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرمافزارها

4
    شایستگیهای مربوط به يادگيري مادامالعمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر

بر اين اساس دفتر تأليف کتابهای درسي فني و حرفهای و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامهریزی درسي

فني و حرفهای و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههای شاخه فني و حرفهای را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي

تأليف کتابهای درسي هر رشته است.

اين كتاب اولین كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته شبکه و نرمافزار رایانه تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصيلي پيش رو پنج کتاب
كارگاهي و با شایستگیهای متفاوت را آموزش خواهيد دید .كسب شایستگیهای اين كتاب براي موفقيت در شغل و حرفه براي آينده بسيار

ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نمایید؛ تمام شایستگیهای آموزش دادهشده در این كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.

كتاب درسي نصب و راهاندازی سیستمهای رایانهای شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک يا دو واحد يادگيري است و هر واحد

ل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان میتوانید شایستگیهای مربوط به آن را
يادگيري از چند مرحله كاري تشکی 

كسب نمایید .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مینماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12
است.

همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .یکی از اين
اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو است كه براي انجام فعالیتهای موجود در كتاب درسي بايد استفاده نمایید .كتاب همراه خود را

میتوانید هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفتهشده است كه

با مراجعه به تارنمای رشته خود به نشاني www.tvoccd.medu.irمیتوانید از عناوين آن مطلع شويد.

فعالیتهای يادگيري در ارتباط با شایستگیهای غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهای ،حفاظت از محیطزیست و شایستگیهای

يادگيري مادامالعمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگیهای فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائهشده است.
شما هنرجويان عزيز كوشش نمایید اين شایستگیها را در كنار شایستگیهای فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعالیتهای

يادگيري بهکار بگیرید.

رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصیههای هنرآموز محترمتان را در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب
آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.

اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهای مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت
اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.

سخنی با هنرآموز عزیز
در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل،

برنامه درسی رشته شبکه و نرمافزار رایانه طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد.کتاب حاضر از مجموعه کتابهای کارگاهی

است که برای سال دهم تدوین و تألیف شده است .این کتاب دارای  5پودمان است که هر پودمان از دو واحد یادگیری تشکیلشده است.

همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگیهای این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان گرامی

باید برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12است بهطوریکه نمره
هر پودمان از دو بخش تشکیل میشود که شامل ارزشیابی پایانی و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمانها است .از ویژگیهای دیگر این

کتاب طراحی فعالیتهای یادگیری ساختیافته در ارتباط با شایستگیهای فنی و غیرفنی ازجمله مدیریت منابع ،اخالق حرفهای و بحثهای

زیستمحیطی است .این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیدهشده برای هنرجویان بوده و الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی مانند
کتاب همراه هنرجو و نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود .کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار

واقعی مورد استفاده قرار میگیرد .شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀ یادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی

بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیر فنی ،آموزش ایمنی و بهداشت
و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمانهای زیر است:

پودمان اول با عنوان «راهاندازی و کاربری رایانه» ابتدا به مفاهیم پایه برای آمادهسازی رایانه و بهکارگیری ماوس و صفحهکلید در سیستمعامل

و محیط میز کار اشارهشده ،سپس به مدیریت درایوها ،پوشهها و پروندهها پرداخته میشود.

پودمان دوم عنوان «کاربری سیستمعامل» دارد که در آن به نحوه استفاده از برخی نرمافزارهای جانبی سیستمعامل و کاربرد آنها اشار ه شده،
در ادامه به تنظیمات سیستمعامل شامل حساب کاربری ،تنظیمات میز کار ،زمان و زبان و مدیریت برنامهها پرداخته میشود.

پودمان سوم دارای عنوان «کار با نرمافزارهای اداری» است .در این پودمان ابتدا ایجاد و ویرایش یک سند واژهپرداز و مدیریت و چاپ آن آموزش
داده شده ،سپس تولید بسته از ارائه و ایجاد و انتشار نشر رومیزی انجام میشود.

پودمان چهارم با عنوان «مونتاژ رایانه» است که در آن با اجزای رایانه و مشخصات اصلی آنها آشنا شده ،مالکهای مهم برای انتخاب قطعات

رایانه ،مونتاژ و نکات ایمنی در زمان مونتاژ رایانه و تنظیمات  BIOSآموزش داده میشود.

پودمان پنجم عنوان «نصب و نگهداری سیستمعامل» دارد که در ابتدا هنرجویان با نصب سیستمعامل و تجهیزات جانبی آشنا شده ،سپس با
مدیریت منابع سیستم و برنامهها ،عملیات الزم برای نگهداری سیستمعامل را فرامیگیرند.

دفتر تأليف کتابهای درسي فني و حرفهای و كاردانش

فهرست فیلمها

واحد یادگیری2

فیلم     : 10129دکمههای عملیاتی و ابرپیوند

فیلم     : 10101انواع حالتهای نمایش پروندهها

فیلم     : 10130تنظیمات نمایش اسالیدها

فیلم     : 10102مرتب سازی پرونده و پوشه و درایوها

فیلم     : 10131زمان بندی و فیلم برداری از ارائه

فیلم     : 10103استفاده از دستیارصوتی Cortana

فیلم     : 10132تولید بستة ارائه

فیلم     : 10104فشرده سازی با نرم افزارWinRAR

فیلم     : 10133نشرهای آماده و سفارشیسازی آنها

فیلم     : 10105تنظیمات نرم افزار WinRAR

واحد یادگیری7

واحد یادگیری 3

فیلم     : 10134رایانۀ بدون کیس

فیلم     : 10106نقاشی در Paint

پویانمایی    : 10135روش خنککردن کیسهای مختلف

فیلم     : 10107ضبط صدا با Voice Recorder

فیلم     : 10136تاریخچه سوکتهای پردازنده

فیلم     : 10108نرم افزارهای Weather, Skype, Map

فیلم    : 10137اندازهگیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه

فیلم     : 10109نرم افزار Alarm & Clock

واحد یادگیری8

فيلم     : 10110انواع حافظههای جانبی قابل حمل

فیلم     : 10138نصب پردازنده و سیستم خنک کننده

فیلم     : 10111ضبط روی لوح نوری به کمک File Explorer

فیلم     : 10139نصب ماژول حافظه

اسالید     : 10112ضبط روی لوح نوری به کمک Windows Media Player

فیلم     : 10140نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس

پویانمایی     : 10113انواع بدافزارها

فیلم     : 10141نصب کانکتورهای منبع تغذیه

فیلم     :  10114نرم افزارهای امنیتی

فیلم     : 10142نصب کارت گرافیک

واحد یادگیری 4

فیلم     : 10143نصب دیسک سخت

فیلم     : 10115ایجاد کاربر جدید

فیلم     : 10144نصب دیسکگردان نوری درون کیس

فیلم     : 10116تنظیمات حساب کاربری

واحد یادگیری9

فیلم     : 10117تنظیمات  Themesو Lock Screen

فیلم     : 10145ایجاد ماشین مجازی

واحد یادگیری 5

فیلم     : 10146نصب ویندوز10

فیلم     : 10118اجزای نرم افزار Microsoft Word 2016

فیلم     : 10147نصب سختافزارها

فیلم     : 10119قالب بندی در زبانه Home

فیلم     : 10148چاپگر لیزری ،سیاهوسفید و رنگی

فیلم     : 10120ترسیم و ویرایش اشکال

فیلم    : 10149نصب چاپگر

فیلم     : 10121تنظیمات جلوه ،رنگ و نور تصویر

فیلم     : 10150نصب پویشگر

فیلم     : 10122ویرایش SmartArt

فیلم     : 10151اتصال وبکم به رایانه

فیلم     : 10123تغییر کادر سلولها

فیلم     : 10152تنظیمات میکروفن

واحد یادگیری 6

واحد یادگیری 10

فیلم     : 10124قدرت برقراری ارتباط

فیلم    : 10153تنظیمات پشتیبانگیری

فیلم     : 10125نماهای پرونده ارائه

فیلم    : 10154بازیابی از نسخة پشتیبان

فیلم     : 10126قالب بندی و جلوههای گذار

فیلم    : 10155به روزرسانی ویندوز10

فیلم     : 10127جلوههای متحرک سازی

فیلم    : 10156مدیریت برنامههای در حال اجرا

فیلم     : 10128صداگذاری

فصل اول

راهاندازی و کاربری رایانه

امروزه رايانه کاربرد فراوانی در صنعت ،خدمات و زندگی روزمره بشر دارد .هر روز به تعداد كارهايي كه
به كمك  رايانه انجام ميشوند و حتی فعالیتهایی که بدون رایانه قابل انجام نیستند ،اضافه ميشود.
سيستمعامل نرمافزار اصلي رايانه است .بنابراين آشنايي با سيستمعامل پيشنياز انجام هر نوع فعاليت با
رايانه است .يكي از سيستمعاملهايي كه كاربران بسياري در هر گوشه دنيا از جمله كشور ما از آن استفاده
میکنند ،سيستمعامل ويندوز است .آخرين نسخه سيستمعامل ويندوز كه به بازار عرضه شده و مورد استفاده
كاربران قرار میگیرد ،ويندوز 10است .در این فصل با محيط ويندوز 10آشنا میشوید و كار با پنجرهها و
مديريت پوشهها و پروندهها را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری   1
شایستگی  آمادهسازی  رایانه
آیا تا به حال پی بردهاید
     وقتی رایانه را روشن میکنید با چه محیطی روبهرو میشوید؟
     پنجره برنامههای رایانهای چه شباهتهایی با هم دارند؟
     چیدمان پنجرههای ویندوز چگونه است؟
    
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی کار با سیستمعامل ویندوز 10شامل کار با اجزای محیط ویندوز ،صفحه کلید
و ماوس است.

استاندارد  عملکرد
با انجام اتصاالت صحیح اجزای سختافزاری و با استفاده از سیستمعامل نصبشده و بهرهگیری از ماوس و صفحه
کلید ،مدیریت پنجرهها و میزکارها و راهاندازی مجدد نرمافزاری رایانه را براساس دانش کسب شده انجام دهد.
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اتصاالت رایانه

چه تعریفی از رایانه در ذهن خود دارید؟ تعریف خود را در کادر زیر بنویسید.

به تعریف زیر توجه کنید:
رایانه ماشینی قابل برنامهریزی است و قادر است مجموعهای از عملیات ساده و پیچیده را با سرعت زیاد و دقت باال
انجام دهد .اين ماشين از حافظه و قدرت پردازش بسیار باالیی برخوردار است و بر اساس دریافت مجموعه دستوراتي
به نام برنامه كار میكند .اجزای مختلف یک رایانه با مدارات الکترونیکی و یا ترکیبی از فرایندهای الکتریکی و
مکانیکی کار میکنند.
متنی را که در کادر باال نوشتهاید با تعریف رایانه مقایسه کنید .شما به کدام مورد اشاره درستی داشتهاید؟
چه تعریفی از سختافزار در ذهن خود دارید؟

اجزای سختافزاری یک سیستم رایانهای شامل چهار بخش اصلی است:
واحد پردازش( ،)CPUواحد حافظه( ،)Memory Unitواحد ورودی( )Input Unitو واحد خروجی()Output Unit
(شکل .)1

شکل  -1نمودار سختافزاری سیستم رایانهای

كارگاه  1بررسی اتصاالت رایانه

 1اتصاالت برق رایانه را بررسی کنید.
پیش از روشن کردن رایانه ،اتصاالت برق کیس( )Caseو صفحه نمایش( )Monitorرا بررسی کنید .توجه داشته
باشید اگر منبع تغذیه کیس دارای کلید روشن و خاموش است ،حتماً در حالت روشن ( )1قرار گرفته باشد.
13

شکل  -2کابل ویدیویی و کابلهای برق صفحه نمایش و کیس

کابل برق صفحه نمایش و نوع اتصال آن ،ممکن است برای صفحه نمایشهای مختلف متفاوت باشد.کابل برق تمام
صفحه نمایشهای  CRTو برخی از صفحه نمایشهای  LCDو یا  LEDکام ً
ال شبیه کابل برق کیس است ولی در
برخی از مدلها دارای آداپتور است( .شکل .)3

CRT

LED

LCD
شکل  -3صفحه نمایشهای  CRTو  LCDو LED

فعالیت کارگاهی

كابل برق کیس و صفحه نمايش رايانههاي كارگاه را با راهنمايي
هنرآموز بررسي كنيد.
2
    کابل ویدیویی صفحه نمایش را متصل کنید.
آیاشرایطی پیشآمد ه است که کابلهای برق و داده صفحه نمایش
را متصل کنید؟ کابل دادهو برق صفحهنمایش چه تفاوتی داشتند؟
نام کابل داده صفحه نمایشی که متصل کردهاید چیست؟ (شکل )4

شکل  -4محل اتصال کابلهای صفحه نمایش

کابل انتقال داده صفحه نمایش یا کابل ویدیویی ،در صفحه نمایشهای مختلف ممکن است متفاوت باشد .برای
انتقال داده در صفحه نمایشهای  CRTاز کابل  VGAاستفاده میکنیم ولی برای صفحه نمایشهای  LCDو LED
هم از کابل  VGAو هم از کابل  DVIاستفاده میشود .در برخی از مدلها نیز کابلهای  HDMIو DisplayPort
استفاده میشوند.
یادداشت

کابل  HDMIعالوه بر انتقال ویدیو ،صدا را نیز میتواند انتقال دهد.
کابل  VGAتصاویر را به صورت آنالوگ منتقل میکند .در این روش ،روشنایی تصویر به ولتاژ الکتریکی تبدیل و
ارسال میشود .کابل  DVIانواع مختلفی دارد .برخی از آنها تصاویر را به صورت دیجیتال منتقل میکنند .در این
روش اطالعات تصویر قبل از ارسال ،پردازش و به سیگنالهای دیجیتال یا بیتهای صفر و یک تبدیل شده ،با روش
متفاوتی ارسال میشوند.
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کابل  HDMIو  DisplayPortنیز صدا و تصویر را به صورت
دیجیتال انتقال میدهند .انتقال دیجیتال به دلیل مزایایی نظیر
سرعت باالتر و حفظ کیفیت صدا و تصویر نسبت به ارسال
آنالوگ برتری دارد .به همین دلیل امروزه استفاده از رابطهای
دیجیتال بر کابل  VGAترجیح داده میشود .یک قابلیت خوب
این نوع کابل ،اتصال زنجیرهای چند مانیتور به یکدیگر است.
به کمک مبدلهای مختلف میتوان کابلهای نامبرده را به
درگاههای متفاوت متصل کرد (شکل .)5
شکل  -5مبدل DiplayPort

فعالیت کارگاهی

پژوهش

كابلهاي اتصال صفحه نمايش به کیس رايانههاي كارگاه را بررسي كنيد .کابلها را جدا کنید ،نوع هر یک را
تشخيص دهيد و آنها را دوباره وصل كنید.
از کابلهای  RGBو  HDMIبه جز صفحه نمایش ،در چه دستگاههای دیگری استفاده میشود؟
 3صفحه کلید و ماوس را به رایانه متصل کنید.
یکی از ویژگیهای سیستمعامل ویندوز ،داشتن واسط گرافیکی کاربر ( )Graphic User Interfaceاست .کاربر از
طریق ماوس ،با رایانه ارتباط برقرار میکند .درگاه ( )Portاتصال به رایانه برای این وسیله دو نوع است:
     :PS/2مدل قدیمی درگاه برای ماوس بوده و در حال منسوخ
شدناستوروکشپالستیکیسرسیمماوسPS/2معموالً به رنگ
سبز است .با توجه به این که برای اتصال ماوس به درگاه روی برد
اصلی از شش پین یا پایه فلزی استفاده شده است ،عدم دقت در جا
زدن باعث خم شدن پینها میشود .به همین دلیل یک پایه پالستیکی
به عنوان راهنمای اتصال در آن تعبیه شده است (شکل .)6

شکل -6اتصال PS/2برای ماوس

   با توجه به گسترش روزافزون استفاده از درگاه USBدر تجهیزات رایانهای،
:)UniversalSerialBUS(USB
PS
2
USB
جایگزینماوسهای  /شدهاند.
ماوسهایجدیدغالباًازایننوعهستند.درحالحاضرماوسهای
کنجکاوی

ماوس بیسیم چگونه از درگاه  USBاستفاده میکند؟
امروزهدونوعدرگاهUSBV2.0وUSBV3.0متداولهستند.سرعتانتقالدادهازطریقدرگاهUSBV3.0بیشتر
استوبهتراستایندرگاهرابرایاتصالماوسوصفحهکلیداشغالنکنیموازآنبرایتجهیزاتدیگراستفاده
کنیم.بنابراینماوسهایUSBرابهدرگاهUSBV2.0متصلمیکنند(شکل.)7

الف

ب

شکل-7الف)انواعکابلUSBب)عالمتمشخصهدرگاهUSB
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کنجکاوی

سه مزیت استفاده از درگاهUSBنسبت به  PS/2را بنویسید.

شکل -8درگاههای روی برد اصلی

صفحهکلید همانند ماوس ،یک واسط سختافزاری
کاربر محسوب میشود که کاربر از طریق آن ،با
رایانه ارتباط برقرار میکند .درگاه آن در مدل
قدیمیمعموالً از نوع  PS/2است .به رنگ درگاه
 PS/2صفحهکلید توجه کنید (شکل  .)9امروزه
صفحه کلیدها و ماوسهای از نوع  USBبه مرور جای  PS/2را
گرفتهاند.
با توجه به این که درگاه  PS/2در رایانههای قابل حمل وجود ندارد
برای استفاده از ماوس و صفحه کلید  PS/2میتوان از مبدل  PS/2به
 USBاستفاده کرد (شکل .)10
 42رايانه و صفحه نمایش را روشن کنید.
کلید روشن/خاموش صفحه نمایش ،کیس و سایر تجهیزات
الکترونیکی مشابه یکدیگر است .در برخی از رایانهها از واژه  
 Powerهم استفاده میشود (شکل .)11
فعالیت کارگاهی

دکمههای
بررسي كنيد.

Power

شکل  -9رابط  PS/2صفحهکلید

شکل  -10مبدل درگاه  PS/2به USB

صفحهنمايش و کیس رايانههاي كارگاه را
شکل  -11کلید Power

برای روشن کردن رایانه از کلید جلوی کیس ( )Powerاستفاده کنید .برخي از مدلهای کیس روی پنل جلو َدر
دارند .ابتدا باید آن در را باز کنید ،سپس کلید روشن کردن را فشار دهید.
برای روشن کردن رایانه بهتر است ابتدا صفحه نمایش را روشن کنید .در بیشتر مواقع پیام  No signalروی
صفحهنمایش ظاهر میشود و چراغ جلوی صفحه نمایش شروع به چشمک زدن میکند.
کنجکاوی

معنای پیام  No signalچیست و چرا پديدار ميشود؟
پس از روشن کردن رایانه تا زمانی که وارد محیط ویندوز شوید ،چه عملیاتی صورت میگیرد؟ تاکنون به پیامهایی
که روی صفحهنمایش به صورت سریع رد میشوند دقت کردهاید؟ آیا شرایطی پیش آمده است که بخواهید
نوشتههای روی صفحهنمایش ثابت بماند؟

فعالیت کارگاهی

16

پس از روشن کردن رایانه و ورود به ویندوز کلید  Powerرا فشار دهید .در صورتی که برنامهای باز نباشد
عکسالعمل سیستم را بررسی کنید.
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کلید  Powerبرای روشن و خاموش کردن رایانه استفاده میشود و کلید  Resetبرای راهاندازی دوباره رایانهای که
روشن است ،قابل استفاده است .کلید  Resetباعث قطع لحظهای برق برد اصلی رایانه شده ،رایانه دوباره راهاندازی میشود.
برداشت

آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

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

شایستگی ها

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

شایستگیهای
غیرفنی

مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری -
انتخاب فناوریهای مناسب  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومی -کنترل حفاظتی الکتریکی و
الکترونیکی (ابزار و تجهیزات)

توجهات زیست
محیطی

استفاده از محافظ برق برای مصرف بهینه انرژی

نگرش

امنيت ابزارها و وسايل

استاندارد

نتایج
ممکن

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

قابل قبول

رعایت ارگونومی به خصوص هنگام
استفاده از ماوس و صفحهکلید
 ایمنی اتصاالت برق ،کیس وصفحهنمایش ـ حفاظت از تجهیزات
کارگاه

2

غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

1

* این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی  مرحله1
مراحل کار

اتصال اجزای

سختافزاری به رایانه

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 5:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از انتظار

اتصال درست کابل داده و برق صفحه نمایش به
کیس -اتصال صحیح ماوس و صفحه كليد به
كيس -روشن کردن صفحه نمایش و رایانه

3

در حد انتظار

اتصال درست کابل برق کیس و صفحه نمایش-
اتصال درست کابل داده صفحه نمایش به کیس

2

پایینتر از حد
انتظار

اتصال درست کابل برق کیس یا صفحه نمایش

1

کارگاه  2استفاده از ماوس و صفحهکلید

اصطالحات رایج برای استفاده از ماوس:
ل  12ببینید.
قبل از اشاره به اصطالحات رایج برای استفاده از ماوس ،نحوه درست گرفتن ماوس را در شک 

شکل   -12شیوه دست گرفتن ماوس به طور صحیح
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فعالیت گروهی

ماوس را در دست بگیرید و از همگروهی خود بخواهید شیوه در دست گرفتن شما را اصالح کند.
اشارهگر ماوس ( :)Pointerباحرکتماوسمیتوانمحلقرارگرفتناشارهگرماوسرارویصفحهنمایش
کنترلکرد.اگر اشارهگر ماوس را روی یک شیء یا موضوع قرار دهید و چند لحظه صبر کنید ،مستطیل کوچکی
نمایش داده میشود که در آن توضیحاتی راجع به آن پدیدار میشود که به آن راهنمای ابزار ( )Tooltipمیگویند.
شکل  13راهنمای ابزار را وقتی اشارهگر ماوس روی  RecycleBinو یک پرونده قرار داده شده ،نشان میدهد.

                      الف) راهنمای ابزار سطل بازیافت                                          ب)راهنمای ابزار نمایش مشخصات پرونده
شکل  -13راهنمای ابزار
یادداشت

به حرکت دادن اشارهگر ماوس روی موضوعات مختلف   Rolloverمیگویند.

کنجکاوی

یک پرونده در برنامهای مانند  Paintباز کنید .با قرار دادن اشارهگر ماوس روی گزینههای منو و پالت رنگ ،نتیجه
را به کالس ارائه دهید.
 1با دکمههای ماوس کار کنید.
کلیک( :)Clickingاین کار معموالً برای انتخاب یک شیء یا موضوع در محیط ویندوز ،مثال یک پرونده یا پوشه
بهکار میرود .با فشردن و رها کردن دکمه سمت چپ ماوس میتوان روی موضوعات مختلف کلیک کرد (شکل .)14

فعالیت کارگاهی

روی دکمه          کلیک کنید و تأثیر کلیک روی این دکمه را مشاهده کنید.

شکل  -14دکمههای ماوس

دابل کلیک ( :)Double-Clickingاین کار معموالً برای اجرای پروندههای اجرایی یا باز کردن درایوها و پوشهها
مورد استفاده قرار میگیرد .با دو بار فشردن و رها کردن سریع دکمه سمت چپ ماوس میتوان دابل کلیک کرد.
این عمل را امتحان کنید و نتیجه را بررسی کنید.
18
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راستکلیک( :)Right-Clickingاین عمل معموالً برای
نمایش فهرستی ( )Menuاز کارهایی که میتوانید در محل
راستکلیک انجام دهید ،استفاده میشود .برای نمونه
وقتی روی  Recycle Binراستکلیک میکنید گزینههای
مربوط به تنظیمات آن نمایش داده میشوند .برای این کار
میتوانید پس از قراردادن اشارهگر ماوس روی مکان مورد
نظر ،دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید (شکل .)15

 2عملکرد کشیدن و رها کردن ماوس را بررسی کنید.

شکل  -15فهرست ظاهر شده با راستکلیک روی سطل بازیافت

کشیدن و رها کردن ( :)Dragging&Droppingابتدا اشارهگر ماوس را روی موضوع یا محل مورد نظر قرار
داده ،با پایین نگه داشتن کلید سمت چپ ،ماوس را جابهجا کرده و در مقصد مورد نظر رها میکنیم .معموالً برای
جابهجایی پروندهها ،پوشهها و پنجرهها ،تغییر اندازه پنجرهها ،انتخاب گروهی موضوعات و ترسیم در نرمافزارهای
گرافیکی از كشيدن و رها كردن استفاده ميشود.
فعالیت کارگاهی

با کشیدن و رها کردن ،سطل بازيافت را به گوشه باال و سمت راست میزکار ببرید.
عملکرد کشیدن و رها کردن با دکمه سمت راست  ماوس را بررسی کنید.
چرخ پیمایش ( :)Scroll Wheelبرای حرکت در صفحات وب و ویرایشگرها از چرخ پیمایش ماوس استفاده
میشود .اگر چرخ پیمایش را به طرف خودتان بچرخانید برای پایین آمدن در صفحه و اگر چرخ پیمایش را به طرف
جلو بچرخانید ،برای باال رفتن در صفحه مورد استفاده قرار میگیرد.

فعالیت کارگاهی

پژوهش

عملكرد چرخ پیمایش را با رانش به طرف جلو و عقب ،بررسي كنيد.
  ماوسهاي کارگاه رایانه هنرستان را با راهنمايي هنرآموز بررسي كنيد .آیا همه ماوسها چرخ پیمایش دارند؟
چگونه بدون چرخ پیمایش میتوان در صفحه باال و پایین رفت؟
ماوسهایی که بیش از سه دکمه دارند ،چه کاربردی دارند و عملکرد دکمههای دیگر چیست؟
 3با دكمههاي صفحه كليد كار كنيد.
کلیدهای صفحه کلید بر اساس عملکردشان به چند دسته تقسی م میشوند.

کلیدهای نوشتن(:)AlphanumericKeysشاملحروف،اعداد،عالئمنقطهگذاریونمادهاهستند.
کلیدهای  Caps Lock، Shift، Spacebar، Enter، Tabو  Backspaceنیز در این دسته قرار دارند.
کلیدهای کنترلی (:)ControlKeysاینکلیدهابهتنهایییادرترکیببادیگرکلیدهابرایانجاماقدامخاصی
استفادهمیشوند.کلیدهایکنترلیشاملکلیدهایAlt،Ctrl،Esc،Windowslogokey،PrintScreen،Pause
ScrollLockهستند.
19

فعالیت گروهی

با كمك همكالسی خود بخشهاي مختلف صفحه كليدهاي كارگاه را مشخص کنید.
کلیدهای تابعی (:)FunctionkeysکلیدهایF1تاF12برایانجاموظایفخاصپیشبینیشدهاند.کلیدهای
تابعیازبرنامهایبهبرنامهدیگرمتفاوتعملمیکنند.

کنجکاوی

عملکرد کلید  F1در برنامهها چیست؟
کلیدهای هدایت( :)Navigationkeysاین کلیدها برای حرکتدادن مکاننما استفاده میشوند و شامل کلیدهای
چهار جهت اصلی (        )Arrow key( )   ،   ،        ،و کلیدهای  PageDown، Home، End، Deleteو  Insertاست.

فعالیت کارگاهی

يك فایل متنی را در برنامۀ  Wordباز کرده ،عملكرد كليدهاي مختلف صفحه كليد را آزمایش كنيد.
صفحه کلید عددی (:)Numerickeypadاینبخشازصفحهکلیدبرایکارراحتتروسریعتربااعدادتدارک
دیدهشدهاست.دراینقسمتکلیدهایعددیبهصورتیکماشینحسابمعمولیبههمراهچهارعملاصلی
ریاضیقرارگرفتهاند(شکل.)18

شکل  -16صفحه کلید فارسی و التین

شکل  -17بخشهای مختلف صفحه کلید
کنجکاوی
20

از روي شكل 17مشخص كنيد هر بخش از صفحه كليد چه كاربردي دارد؟
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صفحهکلیدعددیدارایدوحالتکاریاستکهبهوسیلهکلیدNumLock
کنترلمیشودوحالتآنبهوسیلهنمایشگرچراغ)LED(NumLockنمایش
دادهمیشودبرایروشنیاخاموشکردناینچراغازکلید Num Lock
استفادهمیشود.اگرچراغNumLockروشنباشد،حالتعددیفعالاست
ودرصورتیکهخاموشباشدکلیدهایعددیاینقسمتعملکردکلیدهای
هدایتراخواهندداشت.مث ً
الکلیدهای6،4،2و8کارکلیدهایجهتیرا
انجاممیدهند.
درکتابهایآموزشیرایانه،عالمت+بیننامکلیدهابهمفهومفشارهمزمان
کلیدهایدوطرف+است.بهعنوانمثالShift+FیعنیبایدابتداکلیدShift
رافشاردادهوبدوناینکهآنرارهاکنید،کلیدFرافشاردهیدکهاصطالحاً
«شیفتا ِف»خواندهمیشود.
پژوهش

شکل  -18بخش عددی صفحه کلید

به چه صفحه کلیدهایی  Turbo Officeمیگویند؟

ارزشیابی  مرحله2
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه  استاندارد رايانه
به كارگيري ماوس و
صفحه کلید

نتایج
ممکن

تجهيزات  :رایانهای که

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

انجام عمليات مختلف با ماوس شامل کلیک ،راستکلیک،
باالتر از حد دابل کلیک ،کشیدن و رها کردن ماوس  -بهکارگیری
3
انتظار
برخی دکمههای صفحه كليد شامل کلیدهای الفبایی،
تابعی ،کنترلی و هدایت

سیستم   عامل روی آن نصب

در حد
انتظار

انجام عمليات شامل کلیک ،راستکلیک ،دابل کلیک با
ماوس -بهکارگیری دکمههای الفبایی و هدایت صفحهکلید

2

پایینتر از
حد انتظار

انجام عمل کلیک  -بهکارگیری دکمههای الفبایی
صفح ه کلید

1

است.
زمان 5:دقیقه

استاندارد

نمره

کارگاه  3بررسي محيط سيستمعامل
چه تعریفی از نرمافزار در ذهن خود دارید؟
نرمافزار به دو دسته عمده نرمافزا ر سیستمی()System Software
و نرمافزار کاربردی( )Application Softwareتقسیم میشوند.
مهمترین نرمافزار سیستمی ،سیستمعامل ()Operating System
است .سیستمعامل سختافزار و عملیات رایانه را مدیریت کرده،
به عنوان واسطی بین کاربر و سختافزار عمل میکند .برنامههای
کاربردی برای اجرا به سیستمعامل نیاز دارند (شکل .)19
شکل  -19ارتباط کاربر -نرمافزار کاربردی -سیستمعامل -سختافزار

21

پژوهش

اگر رایانهای سیستمعامل نداشته باشد آیا میتوان از آن استفاده کرد؟
 1بخشهاي مختلف میزکار را مورد بررسی قرار دهید.
    میزکار( :)Desktopپس از روشن کردن رایانه و راهاندازی سیستمعامل و ورود به محیط کاربری ،میزکار نمایش
داده میشود .روي میزکار ،تعدادي نماد كوچك به نام  Iconوجود دارند که هر کدام از آنها میتواند نمایانگر یک
پوشه و یا یک پرونده باشد .در اولين ورود به ویندوز 10حداقل یک نماد به نام سطل بازيافت روی میزکار وجود
دارد .میتوان نشانههای دیگری را به میزکار اضافه و یا از روی آن حذف کرد.
نوار وظیفه ( :)Taskbarنوار وظیفه به صورت پيش فرض در پايين صفحۀ میزکار ،قرار دارد و از چهار بخش
تشکیل شده است.

الف) دکمه شروع( :)Startبرای باز کردن منوی شروع استفاده میشود.
کنجکاوی

كدام دكمه صفحه كليد ،كار دكمه شروع را انجام ميدهد؟
ب) بخش میانی( :)MiddleSectionدر این بخش برنامهها و پروندههایی که باز شدهاند ،به صورت یک دکمه
نمایش داده میشوند و به شما این امکان را میدهد که به راحتی بین برنامهها و پروندههای باز جابهجا شوید .عالوه
بر برنامهها و پروندههای باز ،میتوان برنامههای دلخواه را برای دسترسی سریعتر در این بخش قرار داد .به صورت
پیشفرض پس از نصب ویندوز نمادهای زیر در بخش میانی نوار وظیفه وجود دارند(شکل .)20
شکل  -20بخش میانی نوار وظیفه

وقتی شما پنجرهای را کمینه ( )Minimizeمیکنید ،باز همروی این بخش بهصورت یک دکمه نمایش داده میشود.
یادداشت

با استفاده از کشیدن ماوس به راحتی میتوان نمادهای بخش میانی نوار وظیفه را جابهجا کرد.

پژوهش

درباره عملکرد دکمه TaskViewدر بخش میانی نوار وظیفه تحقیق کنید (شکل.)20
ج) ناحیه اطالع رسانی( :)Notification Areaدر اين بخش نمادهای زمان ،تاریخ ،زبان سیستم و همچنین  
نمادهای مرتبط با وضعیت برنامههای خاص و تنظیمات سیستم مشاهده میشود .معموالً نمادهای تنظیم حجم
صدای بلندگو ،شبکه ،آنتیویروس و برخی از برنامههایی که با ورود به ویندوز اجرا میشوند ،در این ناحیه قرار دارند.
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یادداشت

کنجکاوی

به ناحیه اطالع رسانی System Tray ،یا سینی سیستم نیز میگویند.

    نماد تعیین شده در شکل باال نشاندهنده کدام تنظیم است؟
وقتیشمااشارهگرماوسراروینمادهایاینبخشقرارمیدهیدناممربوطبهآننمادنمایشدادهمیشود.
رویهرنمادکلیککردهوتنظیماتآنراببینید.
در چه صورتی در ناحیه اطالعرسانی نماد       ظاهر میشود؟
د) دکمه نمایش میزکار ( :)Show Desktopاین دکمه در محل انتهایی راست نوار وظیفه قرار دارد.

فعالیت گروهی

اشارهگر ماوس را برای چند لحظه روی دکمه نمایش میزکار قرار دهید .سپس ماوس را جابهجا کرده ،روی دکمه
نمایش میزکار کلیک کنید .نتیجه را برای همکالسی خود توضیح دهید.
برای نمایش میزکار میتوانید از روشهای زیراستفاده کنید:
روش اول :استفاده از دکمه  Show Desktopدر انتهای سمت راست نوار وظیفه.
روش دوم :راستکلیک روی قسمت خالی بخش میانی نوار وظیفه و انتخاب گزینه Showthedesktop
روش سوم :فشردن کلیدهای ترکیبی +D
     بخشهای مختلف منوی شروع را بررسی کنید.
2
منوی شروع دروازه اصلی دسترسی به برنامهها ،پوشهها و تنظیمات رایانه است و فهرستی از انتخابها را در اختیار
شما قرار میدهد.
منویشروعبرایفعالیتهایمشترکزیرمورداستفادهقرارمیگیرد:

اجرایبرنامهها
بازکردنمرورگرپرونده()FileExplorer
انجامتنظیماتسیستم
خاموشکردنرایانه
خروجازحسابکاربریویاجابهجاشدنبینحسابهایکاربری

با کلیکروی دکمه شروع (        ) و یا فشردن کلید لوگوی ویندوز ( )میتوانید منوی شروع را باز کنید.
یادداشت

با استفاده از کلید ترکیبی  Ctrl+Escهم میتوان منوی شروع را باز کرد.
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منوی شروع از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
بخش :1کادر سمت چپ ( )Left Panمنوی شروع،
شامل فهرستی از برنامهها و گزینههای دیگر است
(شکل  21کادر قرمز).
کنجکاوی

    منظور از  Most Usedدر اين بخش چيست؟
   نام کاربری رایانهای که اکنون پشت آن
نشستهاید چیست؟
   نام سه برنامه را بنویسید که در رایانۀ شما
بیشتر استفاده شده است.
بخش :2در کادر سمت راست ( )Right Panمنوی
شروع ،برنامههایی به صورت کاشیوار کنار یکدیگر
قرار گرفتهاند .ظاهر برخی از این برنامهها در صورت
اتصال به اینترنت تغییر کرده از پهنای باند اینترنت
استفاده میکنند( .شکل  21کادر سبز).

شکل  -21منوی شروع

     رايانه را دوباره راهاندازي و يا خاموش كنيد.
3
وقتی که کار شما با رایانه تمام شد ،الزم است رایانه را به درستی خاموش کنید.
درست خاموش کردن ،سبب ذخيره شدن اطالعات مورد استفاده و خاموشی
امن خواهد شد .برای راهاندازی مجدد رایانه از گزینه  Restartاستفاده کنید.
دو روش از روشهای خاموش کردن رایانه به صورت زیر است:
 .1فشردن دکمه  Powerدر صورت حفظ تنظیمات اولیة ویندوز
 .2استفاده از زیر گزینه  Shut downدر گزینه  Powerدر منوی شروع

کنجکاوی
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    اگر برنامهای باز باشد ،نتیجه فشردن  Alt+F4چیست؟
    با بسته شدن َد ِر رایانه قابل حمل ،رایانه در چه حالتی قرار خواهد گرفت؟
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یادداشت

زمانی که هیچ برنامه یا پنجره فعالی وجود نداشته باشد ،با فشردن Alt+F4کادر خاموش کردن ظاهر میشود.

پژوهش

چگونه میتوان برنامههای برخط ( )onlineمنوی شروع را به صورت برونخط قرار داد؟
کارگاه  4بررسی اجزای پنجرهها
هرگاهشمایکبرنامهرابازکنید،یکقاببهنامپنجرهرویصفحهبازمیشود.باتوجهبهاینکهپنجرههادر
تمامبخشهایویندوزمورداستفادهقرارمیگیرند،چگونگیکارکردنباپنجرههاازاهمیتزیادیبرخورداراست.
 1پنجره سطل بازيافت را باز کنید و اسامیاجزای مختلف پنجره را که میشناسید در کادر زیر بنویسید.

یادداشت

همه پنجرههاروی میزکار باز میشوند.
اجزای یک پنجره
نوار منو (:)Menu barبهصورتکلیدونوعنوارمنوداریم:
الف)شاملمنویFileوفهرستیاززبانههامانندمرورگرپروندهاست.

ب)شاملفهرستیازمنوهااستمانندبرنامهNotepad

با استفاده از کلیک روی گزینههای نوار منو میتوانید گزینه را انتخاب یا دستوری خاص در برنامه را اجرا کنید.

ریبون ( :)Ribbonوقتی زبانهای را انتخاب میکنید نواری شامل ابزارهای مربوط به آن زبانه نمایش داده میشود
که به آن ریبون میگویند .برخی از پنجرهها به جای ریبون فقط نوار ابزار ( )Toolbarدارند.
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نوار عنوان( :)Titlebarدر اغلب برنامهها ،نوار عنوان شامل سه بخش زیر است :
الف) نام برنامه و سند
ب) نوار ابزار دسترسی سریع ( :)QuickAccessToolbarشامل ابزارهایی است که زیاد مورد استفاده قرار
میگیرند و میتوان ابزارهای جدیدی به آن اضافه و یا حذف کرد.
فعالیت کارگاهی

پنجره مرورگر ویندوز و یا  This PCرا باز کرده ،ابتدا نام ابزارهای نوار ابزار دسترسی سریع را بنویسید ،سپس
ابزارهای  Undoو Redoرا به آن اضافه کنید.
ج) منوی کنترل  :برای مدیریت پنجره استفاده میشود.

فعالیت کارگاهی

  روی نماد سمت چپ در نوار عنوان کلیک کرده ،اجزای منوی کنترل را به همراه عملکرد آنها بنویسید.
  نام و کاربرد سایر بخشهای پنجره را در شکل  22مشخص کنید.
 2پنجره را غيرفعال كنيد.
وقتی پنجرهای را باز ميکنید ،به عنوان پنجره فعال در نظر گرفته میشود .براي غيرفعال كردن آن بیرون از فضای
پنجره فعال کلیک کنید .اگر پنجرهای را کمینه کنید آن پنجره غیر فعال میشود.

شکل  -22اجزای پنجره
فعالیت کارگاهی

     به ترتیب پنجرههاي  ،This PCسطل بازیافت و دوباره  This PCرا باز کنید.
     پنجره فعال کدام است؟ پنجره فعال را  کمینه کنید .اکنون کدام پنجره فعال است؟
     تفاوت وضعيت پنجره درحالت فعال و غيرفعال را بنويسيد.
 3پنجره را فعال كنيد.

یکی از راههای فعالکردن پنجره ،کلیک روی پنجره یا دکمة آن در نوار وظیفه است.
 4پنجره کمینه شده را فعال كنيد.
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یادداشت

با استفاده از  Alt+Tabمیتوانید بین پنجرههای باز حرکت کرده ،پنجره مورد نظر را فعال کنید.

کنجکاوی

عملکرد کلیدهای ترکیبی   +Tabرا آزمایش کنید.

برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  5مرتبسازي و جابهجایی پنجرهها

فعالیت گروهی

چیدن پنجرههای باز روی میزکار چه فایدهای دارد؟ راجع به چیدن برنامههای باز روی میزکار و فواید آن در
گروه بحث کنید.
 1چیدمان پنجرههای باز را تغییر دهید.

سه پنجره متفاوت باز کنید .روی قسمت خالی نوار وظیفه راستکلیک
کنید .با توجه به گزینههای  2 ،1و  3در شکل  23چیدمان پنجرههای
باز را تغییر دهید (شکل .)23
کنجکاوی

زمانی که تمام پنجرهها کمینه شوند ،هر سه گزینه غیرفعال
خواهد بود .چرا؟
شکل  -23تغییر چیدمان پنجرههای باز

شکل  -24نمایش پنجرهها به صورت آبشاری روی هم
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شکل  -25نمایش پنجرهها به صورت عمودی کنار هم

 2پنجرهها را به صورت آبشاری بچینید.
 يكي از پنجرهها را کمینه كنيد و پنجرهها را به صورت آبشاری مرتب کنید .چند تا از پنجرهها به صورت آبشاری
مرتب شدند؟ چرا؟ (شکل )24
 3پنجرهها را با ماوس جابهجا کنید.
برای جابهجا کردن پنجرهها از کشیدن ماوس روی نوار عنوان پنجره استفاده میشود .یک پنجره را به سمت چپ
یا راست صفحه نمایش جابهجا کنید به صورتی که اشارهگر ماوس به لبههای میزکار برسد .چه اتفاقی میافتد؟
کنجکاوی

چگونه میتوان بهوسیلة صفحه کلید یک پنجره را جابهجا کرد؟
 4پنجره را تغییر اندازه دهید.
برای تغییر اندازه پنجرهها ابتدا اشارهگر ماوس را روی لبههای پنجره قرار داده تا شکل اشارهگر ماوس به صورت
فلش دو طرفه درآید .اکنون با کشیدن ( )Dragماوس میتوانید پنجره را در جهت مشخص شده به دلخواه تغییر
اندازه بدهید.
پنجره باز را به سمت باال تغییر اندازه دهید .اگر اشارهگر به لبه باالی صفحه نمایش برسد نتیجه چه خواهد شد؟

کنجکاوی

    اشارهگر ماوس راروی لبههای یک پنجرة تمام صفحه قرار دهید .آیا امکان تغییر اندازه یا جابهجایی پنجره
وجود دارد؟
    پنجره باز را به هر یک از چهار گوشه میزکار بکشید .نتیجه چیست؟

یادداشت

اگر پنجره در وضعیت تمام صفحه باشد با دابل کلیک کردن روی نوار عنوان به وضعیت قبل در میآید و بالعکس.
 5پنجره را پیمایش کنید.
در کاوشگر پرونده ( )File Explorerبه درایو  Cبروید .پنجره را تا حدی کوچک کنید تا نیمیاز محتوا دیده نشود.
محتوا را پیمایش کنید .سپس با استفاده از صفحه کلید درون بخشهای مختلف یک پنجره جابهجا شوید.
فرض کنید هنگام کار با رایانه ،ماوس در اختیار ندارید .چگونه میتوانید کارهای عمومی را با استفاده از صفحه کلید
انجام دهید؟
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یادداشت

برداشت

منوی برخی از پنجرهها دارای کلیدهای  دسترسی سریع ( ) Hot Keysاست که با نگه داشتن کلید  Altبه همراه
نویسه زیرخطدار میتوان آن گزینه را انتخاب کرد.

آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی  مرحله3
مراحل کار

مدیریت پنجرهها

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

نتایج
ممکن

شرایط عملکرد

مكان :کارگاه استاندارد رايانه

باالتر از حد
انتظار

تجهيزات  :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب است.
زمان 10 :دقیقه

در حد انتظار
پایینتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

اجرای برنامهها  -تغيير اندازه ،جابهجا كردن ،مرتب
كردن و  فعال و غيرفعال كردن پنجره  -حركت بين
پنجرههاي باز و بخشهاي مختلف پنجره  -پیمایش
پنجره  -نمایش میزکار -راهاندازی مجدد و خاموش
کردن رایانه

3

اجرای برنامهها  -تغيير اندازه ،جابهجا كردن ،فعال و
غيرفعال كردن پنجره -حركت بين پنجرههاي باز-
راهاندازی مجدد و خاموش کردن رایانه

2

اجرای برنامهها -جابهجا كردن پنجره

1

کارگاه  6سازماندهی چند میزکار ()MultiDesktop
آیا درباره ویژگی چند میزکار همزمان ویندوز  10شنیدهاید؟
این ویژگی  Multi Desktopنامیده میشود .با استفاده از این ویژگی میتوانید به صورت همزمان چندین میزکار
برای دستهبندی کردن برنامههای در حال اجرا داشته باشید.
یادداشت

میزکار ویندوز 10به صورت مجازی است و نمیتوانید پسزمینه هر میزکار را به صورت مستقل تغییر دهید.
 1یک میز کار جدید ایجاد کنید.
روی دکمه  Task Viewدر نوار وظیفه کلیک کرده در قسمت سمت راست پایین میزکار روی عالمت New desktop
کلیک کنید تا میزکار جدیدی به نام  Desktop2ایجاد شود.

فعالیت کارگاهی

دو میزکار جدید ایجاد کنید و در یک میزکار برنامه   This PCو در دیگری برنامه ماشین حساب و سطل بازیافت
را باز کنید.
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 2فهرست میزکارها را نمایش دهید.
برای نمایش فهرست میزکارها از دو روش میتوان استفاده کرد:
روش اول :کلیک روی دکمه  Task Viewدر نوار وظیفه
روش دوم :استفاده از کلید ترکیبی +Tab

کنجکاوی

اگر در میزکاری برنامهای باز باشد با حذف میزکار ،برنامه باز چه وضعیتی خواهد داشت؟
 3میزکار فعال را انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی

   بدون استفاده از ماوس میزکار جدید ایجاد کرده ،سپس آن را حذف کنید.
   از کتاب همراه هنرجو کلیدهای ترکیبی انتخاب میزکار فعال را پیدا کنید.
 4یک برنامه را از یک میزکار به میزکار دیگر انتقال دهید.
برایانتقالیکبرنامهپسازنمایشفهرستمیزکارها،برنامهموردنظررابادرگکردنبهمیزکاردیگرانتقالدهید.
با راست کلیکروی برنامه مورد نظر و انتخاب گزینه  Move toمیتوانید برنامه مورد نظر را به میزکار دلخواه انتقال
دهید.

پژوهش

چگونه میتوان به تنظیمات مربوط به  Multi desktopدسترسی داشت؟

ارزشیابی  مرحله 4
مراحل کار

مدیریت میز کارها

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات  :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب است.
زمان  10 :دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

ایجاد و حذف میزکار -نمایش فهرست میزکار -حرکت
بین میزکارها  -انتقال برنامه از یک میزکار به میزکار
دیگر

3

در حد انتظار

ایجاد و حذف میزکار -نمایش فهرست میزکار -کار با
میزکارهای مختلف

2

پایینتر از حد
انتظار

ایجاد میز کار

1

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل اتصال اجزای سختافزاری به رایانه و بهکارگیری ماوس و صفحه کلید
 كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

30

نمره

ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
 -1اتصال اجزای سختافزاری به رایانه
 -2بهکارگیری ماوس و صفحهکلید
 -3مدیریت پنجرهها
 -4مدیریت میزکارها

استاندارد عملکرد:
با انجام اتصاالت صحیح اجزای سختافزاری و با استفاده از سیستمعامل نصبشده و بهرهگیری از ماوس و صفحه کلید ،مدیریت پنجرهها و
میزکارها و راهاندازی مجدد نرمافزاری رایانه را براساس دانش کسب شده انجام دهد.
شاخصها :
شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

انتخابکابلدادهبرایدرگاهصفحهنمایش-اتصالدرستکابلدادهوبرقصفحهنمایش-تشخیصدرگاهماوسوصفحهکلیدبرایاتصالآنها
بهکیس-تشخیصجهتاتصالماوسوصفحهکلیددرمورددرگاههای-PS2روشنکردنصفحهنمایشورایانه

2

انجام عمليات مختلف با ماوس شامل کلیک ،راستکلیک ،دابل کلیک ،کشیدن و رها کردن ماوس  -بهکارگیری برخی دکمههای صفحه كليد
شامل کلیدهای الفبایی ،تابعی ،کنترلی و هدایت  -انتخاب کلید یا ترکیب کلید مناسب جهت نوشتن نویسه تعیینشده

3

باز کردن منوی شروع  -تشخیص برنامههای پرکاربرد  -انتخاب برنامه برای اجرا  -راهاندازی مجدد رایانه  -خاموش کردن رایانه  -نمایش
میزکار -تغيير اندازه پنجره  -تغییر محل پنجره  -انتخاب روش مرتبسازی -مرتبسازی پنجرهها   -فعال و غیرفعال كردن پنجره  -حركت بين
پنجرههای باز  -حرکت بین بخشهای مختلف یک پنجره  -پیمایش پنجره

4

ایجاد میزکار -حذف میزکار  -نمایش فهرست میزکار -حرکت بین میزکارها  -انتقال برنامه از یک میزکار به میزکار دیگر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که سیستمعامل روی آن نصب باشد.
زمان  30 :دقیقه  (اتصال اجزای سختافزاری به رایانه   5دقیقه  -بهکارگیری ماوس و صفحهکلید   5دقیقه  -مدیریت پنجرهها  10دقیقه  -مدیریت میزکارها  
 10دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تافزاری به رایانه
اتصال اجزای سخ 

2

2

بهکارگیری ماوس و صفحهکلید

2

3

مدیریت پنجرهها

1

4

مدیریت میزکارها

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
انتخاب فناوریهای مناسب  -مسئولیتپذیری -تصميمگيري   -زبان فنی  -رعایت ارگونومي  -كنترل
حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)  -استفاده از محافظ برق برای مصرف بهینه انرژی -
امنيت ابزارها و وسايل
میانگین نمرات:

نمره هنرجو

2
*

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،است.
31

واحد یادگیری   2
شایستگی مدیریت پروندهها و پوشهها  
آیا تا به حال پی بردهاید
     درایو ،پرونده و پوشه چه تفاوتهایی دارند؟
     مدیریت پروندهها و پوشهها چه تاثیری بر مدیریت بهینه حافظههای جانبی دارد؟
     چه روشهایی برای جستوجوی پروندهها و پوشهها وجود دارد؟
     فشردهسازی پروندهها و پوشهها چه مزایایی دارد؟

هدف از این واحد شایستگی ،چگونگي كار با پروندهها و پوشهها و فشردهسازی آنها است.

استاندارد  عملکرد
با استفاده از سيستم عامل نصب شده ،تغییر نحوه نمایش ،ایجاد ،نسخهبرداری ،انتقال ،حذف ،تغییر نام ،جستوجو
و فشردهسازی پروندهها و پوشهها را براساس دانش کسب شده انجام دهد.
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کارگاه  1نمایش پروندهها ،پوشهها و درایوها
براي كار با اين بخش ،الزم است برخي اصطالحات مربوط به نگهداری اطالعات در حافظههای جانبی را ياد بگيريم  .
سه مفهوم  درایو ،پرونده و پوشه اصليترين اين مفاهیم هستند.

درایو ( :)Driveدرایو مشخص کننده یک حافظه سختافزاری بلند مدت و جانبی است که میتواند نمایانگر کل یا
یک بخش مستقل از حافظه یاد شده باشد.
پرونده ( :)Fileپرونده محل ذخیره انواع اطالعات در رایانه است.
پوشه ( :)Folderپوشه محلی روی درایو است که برای نگهداری یک یا چند پرونده و یا پوشههای دیگر استفاده میشود.
 1برای مشاهده درایوها ،پوشهها و پروندهها برنامه  File Explorerرا
باز کنید.
برای دسترسی به پنجره  File Explorerمیتوانید روی نماد  This PCدر
میزکار ،دابل کلیک کنید (شکل .)26
کنجکاوی

در  Quick accessچه مواردي ديده
ميشود؟
 2برای دسترسی به فهرست
درایوها روی  This PCدابل کلیک
کنید.

کنجکاوی

چگونه میتوان نماد  This PCرا روی
میزکار نمایش داد؟
در شکل  27درایوهای رایانه در کادر قرمز
نشان داده شده است .درایوها میتوانند
دیسکسخت ،لوح نوری شامل DVD
 ،BD ،CDحافظه فلش و  ...باشند.

شکل  -27پنجره This PC

شکل  -26پنجره File Explorer
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 3یکی از درایوهای دیسک
سخت را باز کنید.
برای باز کردن هر درایو روی آن
دابل    کلیک کنید تا بتوانید به محتویات
درایو مورد نظر دسترسی داشته باشید.
پوشهها برای سازماندهی پروندهها و
یا پوشههای دیگر مورد استفاده قرار
میگیرند .در شکل  28پوشهها با کادر
قرمز رنگ و پروندهها   با کادر سبز  
مشخص شدهاند.

شکل  -28سازماندهی پوشهها و پروندهها
کنجکاوی

بررسی کنید پنجره ThisPCو  File Explorerچه تفاوتها و شباهتهایی با هم دارند؟
مفهوم پارتیشنبندی

پارتیشنبندی عبارت است از تقسیم دیسک سخت به چند بخش که به هر کدام از بخشها درایو
منطقی
( )Logical Driveمیگویند .برای سازماندهی اطالعات روی دیسک سخت از پارتیشنبندی استفاده میشود .اگر
بخواهیم روی یک دیسک سخت بیش از یک سیستمعامل نصب کرده و یا پروندهها و پوشهها را بهتر دستهبندی
کنیم ،الزم است دیسک سخت را به چند بخش تقسیم کنیم.
قوانین نامگذاری درایوها
به هر یک از بخشهای مستقل حافظۀ جانبی ،یک درایو میگویند .درایوهای مختلفی روی رایانه وجود دارند.
برای مثال درایوهای مربوط به دیسک نرم ،دیسک سخت ،حافظۀ فلش ،دیسک نوری از نوع  DVD،CDو  ...برای
نامگذاری درایو میتوان از حروف الفبای انگلیسی به همراه نویسه  )Colon( :استفاده کرد .در این صورت میتوان
حداکثر  26درایو نامگذاری کرد .معموالً نام اولین درایو منطقی در دیسک سخت از  Cشروع شده و میتواند تا   Z
نامگذاری شود.

یادداشت

به درايوي كه راهاندازی سيستم عامل به وسیلة آن انجام میشود ،درايو راهانداز میگويند .درایو  Cمعموالً به
عنوان درایو راهانداز در نظر گرفته میشود.

کنجکاوی

اگر دیسک سختی دارای چهار درایو باشد و سیستم دارای یک دیسک نوری و يك حافظه فلش باشد ،درايوها
چگونه نامگذاري ميشوند؟
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پرونده و پوشه
در سیستمعامل ویندوز پوشهها دارای ساختار سلسله مراتبی ( )Hierarchical Structureیا درختی هستند که ریشه
این ساختار از نام درایو شروع میشود .این ساختار برای مدیریت سادهتر اطالعاتروی رایانه مورد استفاده قرار
میگیرد .به تنه اصلی درخت ،فهرست ریشه میگویند که به صورت  D ، Cو ....است (شکل  .)29وقتی کاوشگر
پرونده را باز میکنید ،از کادر سمت چپ آن میتوانید ساختار درختی را مشاهده کنید.

شکل  -30ساختار سلسله مراتبی پوشهها در کاوشگر پرونده

فعالیت کارگاهی

شکل  -29ساختار سلسله مراتبی پوشهها

در پنجره کاوشگر پرونده از کادر سمت چپ روی نام درایو  Cکلیک کرده و ساختار درختی آن را به صورت
شکل  30روی کاغذ رسم کنید.
اصول نامگذاری پوشهها
ایجاد پوشه چه ضرورتی دارد؟ چرا برای پوشهها نامهای مختلفی در نظر میگیریم؟ آیا میتوانیم پوشههای همنام
ایجاد کنیم؟
برای ایجاد پوشه ابتدا باید محل ایجاد پوشه را مشخص و برای آن نام انتخاب کنیم.
زمانی که یک پوشة جدید ایجاد میکنیم و یا پوشه موجود را تغییر نام میدهیم با محدودیتهایی مواجه هستیم.
محدودیتهای نامگذاری پوشهها:
حداکثر تعداد نویسههای نام یک پوشه  256نویسه است.
    استفاده از نویسههای | > < * :
در نامگذاری مجاز نيست.
به محض استفاده از نویسههای باال پیام خطای  
شکل  31ظاهر میشود.
\ /

شکل  -31پیام خطای استفاده از نویسههای غیرمجاز در نامگذاری
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    برخي نامها را  نمیتوان به عنوان نام پوشه استفاده
کردcon ، com0 - com9 ، lpt0 - lpt9 ، aux ، prn.
نامهای غیر مجاز برای پوشه هستند .در صورت استفاده
از این نامها پیام خطای شکل  32مشاهده میشود.
کنجکاوی

شکل  -32پیام خطای استفاده از اسامیغیرمجاز در نامگذاری

   ترجمه پیام خطای نمایش داده شده شکلهای  31و  32چیست؟
   اگر بخواهیم پوشهای به نام پوشه موجود ایجاد کنیم عکسالعمل سیستمعامل چیست؟
کارگاه  2ایجاد پرونده و پوشه

 1یک پوشهایجاد کنید.
برای ایجاد پوشه روی میزکار ،ابتدا روی قسمت خالی میزکار راستکلیک کرده،
از فهرست موجود گزینه  Newرا انتخاب کرده ،از منوی ظاهرشده گزینه Folder
را انتخاب کنید.
 2نام پوشه را تغییر دهید.
یادداشت

شکل  -33پوشه جدید با نام پیشفرض

اگرپوشهایبهنامNewFolderدرمحلجاریموجودباشدویندوزنامپوشۀجدیدرا(NewFolder)2درنظر
میگیردوبرایپوشۀبعدی(NewFolder)3و....
در داخل درایوها یا پوشهها عالوه بر استفاده از مراحل باال میتوان با روش دیگری پوشة جدید ایجاد کرد (شکل .)34

شکل  -34ایجاد پوشه به وسیله زبانه Home

 3یک پرونده ایجاد کنید.
در محل مورد نظر راست كليك  کرده،گزينۀ  
 Newرا انتخاب کنید .به غير از گزینه Folder
بقية  گزينهها تنوع ايجاد پرونده را نمايش
ميدهند .يكي از نرمافزارها را انتخاب كنيد تا
پرونده ايجاد شود.
توجه كنيد كه پروندههایی که از این طریق
میسازید خالي از اطالعات است (شکل .)35

شکل  -35منوی راستکلیک برای ایجاد پرونده و پوشه
36
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برداشت

آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

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

شایستگی ها

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

شایستگیهای
غیرفنی

انتخاب فناوریهای مناسب    -مسئولیت پذیری -
تصميمگيري   -آموزش دیگران  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و
الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

توجهات زیست
محیطی

فشردهسازی اطالعات قبل از ضبط روی لوح نوری
به منظور کاهش تعداد لوحهای نوری مورد نیاز

نگرش

ایجاد نظم در رایانه با دستهبندی اطالعات و
ساخت پوشهها-دقت هنگام انتخاب پروندهها و
پوشهها برای حذف

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

حذف پوشهها و پروندههای ایجاد شده
قابل قبول
پس از انجام عملیات تعیینشده 2 -
حفاظت از تجهیزات

غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

1

* این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی  مرحله1
مراحل کار

ایجاد پوشه و پرونده

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن

مكان :کارگاه استاندارد رايانه

باالتر از انتظار

ایجاد پوشه با نام مجاز و در مسیر تعیین شده -
ایجاد پرونده با قالب تعیین شده و نام مجاز و در
مسیر تعیین شده

3

در حد انتظار

ایجاد پوشه روی میز کار با نام مجاز و در مسیر  
تعیین شده

2

پایینتر از حد
انتظار

بیان قوانین نامگذاری پوشه و پرونده -ایجاد پوشه یا
پرونده با نام غیر مجاز

1

تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان  5:دقیقه

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شیوة نمایش پرونده و پوشه
اگر نام پروندهای را فراموش کردهاید و فقط اطالعاتی در زمینه حجم و یا تاریخ ایجاد آن دارید چگونه به آن
دسترسی پیدا میکنید؟ اگر بخواهید تعداد زیادی پوشه را در یک صفحه ببینید چگونه عمل میکنید؟
فیلم

پژوهش

فیلم شماره  :10101انواع حالتهای نمایش پروندهها
چگونه میتوان اندازه دقیق هر ستون نمایشی در حالت  Detailsرا برحسب پیکسل تعیین کرد؟
37

فعالیت کارگاهی

با توجه به فیلم فعالیتهای خواسته شده را انجام دهید.
   ترتیب نمایش پوشهها و پروندهها در حالت نمایشی  Listبه چه صورت است؟
    درحالت نمایشی  Detailsچه جزییاتی از پروندهها و پوشهها نمایش داده میشود؟
    حالت  Contentsچه تفاوتی با  Tilesدارد؟
    تفاوت حالت Large Iconsبا حالت  Medium Iconsچیست؟
    درحالت نمایشی Detailsروی عنوان  Sizeکلیک کنید و نتیجه را برای همگروهی خود توضیح دهید.
    با راهنمایی هنرآموز ،نتیجه انتخاب دو گزینه  Tinyو  Smallرا بنویسید.
    حالت نمایشی  Small Iconsرا انتخاب کرده ،تفاوت آن با حالت نمایشی  Listرا بنویسید که فقط پروندههای
تصویری نمایش داده شوند.
کارگاه  3انتخاب پروندهها و پوشهها

انتخاب پروندهها و پوشهها چه ضرورتی دارد؟ چرا باید روشهای مختلف انتخاب پروندهها و پوشهها را بدانیم؟ پاسخ
خود را در کادر زیر بنویسید:

     یک پوشه یا پرونده را انتخاب کنید.
1
با کلیک روی نماد یک پوشه یا پرونده میتوانید آن را
انتخاب کنید .در اين صورت  رنگ نماد انتخاب شده
تغییر میکند (شکل .)36

شکل  -36پوشه انتخاب شده

 2بدون استفاده از ماوس عمل انتخاب را انجام دهيد.
اگر ماوس در اختیار ندارید یا به هر دلیل دیگری میخواهید از صفحه کلید استفاده کنید ،پس از باز کردن پنجرة 
کاوشگر پرونده با کلید  Tabبین بخشهای مختلف آن جابهجا شوید .پس از قرار گرفتن روی درایو مورد نظر و  
فشردن کلید  Enterو باز کردن درایو میتوانید با استفاده از کلیدهای جهتی روی نمادهای پوشه یا پرونده جابهجا
شوید که با فشردن هر کلید جهتی یک نماد انتخاب میشود.
 3پوشهها و پروندهها را به صورت گروهی انتخاب کنید.
با کشیدن ( )Dragماوس میتوانید پروندهها و پوشهها را به صورت گروهی انتخاب کنید.

یادداشت

محلشروعکشیدنبایددرقسمتخالیبیننمادهاباشددرغیراینصورتممکناستباعثانتقالپوشهها
بهپوشهدیگرشوید.
نوک فلش قرمز در شکل  37محل شروع کشیدن ماوس را نشان میدهد.
تمام نمادهایی که با کادر انتخاب برخورد داشته یا داخل آن باشند انتخاب میشوند.

38
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ
فعالیت کارگاهی

با استفاده از کلید  Shiftو کلیک ماوس،
گروهی از پوشهها و پروندهها را انتخاب کنید.
بدون استفاده از ماوس ،گروهی از پوشهها و
پروندههای پشت سر هم را انتخاب کنید.
 4به انتخابهای قبلی خود اضافه کنید.
برای انجام این کار ابتدا نماد یا نمادهای مورد نظر را
انتخاب کرده ،سپس کلید  Ctrlرا نگه داشته و با کلیک
کردن یا کشیدن ماوس ،پوشهها یا پروندههای جدید را
انتخاب کنید (شکل .)38

کنجکاوی

چگونه بدون استفاده از ماوس میتوان به انتخابهای
قبلی اضافه کرد؟

شکل  -37انتخاب گروهی پوشهها و پروندهها

 5همه پروندهها و پوشهها را انتخاب کنید.
برایانتخابتمامپوشههاوپروندههامیتوانیدازکلید
ترکیبیCtrl+Aاستفادهکنید.
 6پروندهها و پوشهها را از حالت انتخاب خارج کنید.
برای خارج کردن یک پوشه یا پرونده از حالت انتخاب ،ابتدا
کلید  Ctrlرا نگه داشته سپسروی نماد آن پوشه یا پرونده
کلیک کنید.
عالوه بر روشهایی که گفته شد ،سه ابزار انتخاب در گروه
 Selectاز زبانه  Homeدر کاوشگر پرونده برای انتخاب وجود
دارد (شکل .)39
ابزار:Selectallبرایانتخابتمامپروندههاوپوشهها
ابزار:Selectnoneبرایخارجکردنازحالتانتخاب
ابزار:Invertselectionبرایمعکوسکردنانتخاب
فعالیت کارگاهی

کنجکاوی

شکل  -38اضافه کردن پوشه یا پرونده به انتخابهای قبلی

   پس از انتخاب پوشه یا پوشهها آنها را از حالت انتخاب خارج کنید.
  در پوشه  Windowsدرایو  Cتمام پوشهها و پروندهها به غیر از پوشه اول و سوم
را انتخاب کنید.
   با استفاده از نوار منوهای پنجره همه پوشهها و پروندهها را انتخاب کنید.
   با استفاده از صفحه کلید چگونه میتوان عمل انتخاب معکوس را انجام داد؟

شکل  -39ابزارهای انتخاب
در گروه Select

اگر پوشه یا پروندهای انتخاب نشده باشد با کلیک کردن روی ابزار  Invert selectionچه اتفاقی میافتد؟
39

برداشت

آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

ارزشیابی  مرحله2
مراحل کار

تعیین شیوه
نمایش و انتخاب
پوشهها و
پروندهها

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 5 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تغییر نحوه نمایش پوشهها و پروندهها  -خواندن
اطالعات پوشهها و پروندهها  -انتخاب پوشهها و
پروندهها به صورت واحد و گروهی مجاور -افزودن به
انتخابهای قبلی

3

در حد انتظار

تعیین نحوه نمایش پوشهها و پروندهها  -انتخاب
پوشهها و پروندهها به صورت واحد و گروهی مجاور

2

پایینتر از حد
انتظار

انتخابیکپروندهیاپوشه

1

کارگاه  4نمایش ویژگیهایپروندهها و پوشهها
ویژگیهایی نظیر اندازه و نوع پروندهها و یا اندازه
پوشهها یا درایوها چه کاربردی دارند؟
برای نمایش مشخصات پوشهها و پروندهها و درایوها
کافی است روی نماد مورد نظر راستکلیک کرده،
سپس گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید (شکل .)40
کنجکاوی

آیا روش دیگری برای نمایش مشخصات پوشه یا
پرونده انتخاب شده وجود دارد؟

پژوهش

چرا اندازه در ویژگیهای  Sizeو  Size on diskبا هم
متفاوت است؟

شکل  -40کادر مشخصات پوشه
40
40

نمره

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ
فعالیت کارگاهی

با راهنمایی هنرآموز در جدول زیر توضیح مختصر ویژگیهایی را بنویسید که در شکل  41با شماره تعیین
شدهاند.
شمار ه ویژگی

توضیح ویژگی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

شکل  -41کادر مشخصات پرونده

با راهنمایی هنرآموز در جدول زیر توضیح مختصر ویژگیهایی را بنویسید که در شکل  42با شماره تعیین
شدهاند.
شمار ه ویژگی

توضیح ویژگی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

شکل  -42کادر مشخصات درایو
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کارگاه  5سازماندهی پروندهها و پوشهها

چه ضرورتی دارد پروندهها ،پوشهها و درایوها را تغییر نام بدهید؟
1
     پروندهها و پوشهها و درایوها را تغییر نام دهید.
برای تغییرنام پروندهها ،پوش هها و درایوها ،نماد مورد نظر را انتخاب کرده و با راستکلیک گزینه  Renameرا انتخاب
کنید .اگر نماد انتخاب شده باشد ،با کلیک دوباره روی نام نماد میتوانید نام آن را تغییر دهید .برای تغییر نام
پروندهها ،پوشهها و درایوها میتوانید از کلید  F2استفاده کنید.

 2پروندهها و پوشهها را نسخهبرداری ( )Copy-Pasteکنید.
برای نسخهبرداری پروندهها و پوشهها پس از انتخاب پروندهها و پوشههای مورد نظر روی نماد انتخاب شده
راستکلیک کرده ،گزینه  Copyرا انتخاب کنید .سپس در مقصد ،راستکلیک کنید و گزینه  Pasteرا انتخاب کنید
تا نسخهای از پروندهها و پوشهها در محل مورد نظر درج شود.

یادداشت

برای عمل نسخهبرداری میتوان از  Ctrl + Dragاستفاده کرد.

کنجکاوی

برای ایجاد نسخۀ مشابه از پوشه یا پرونده در حافظه فلش ،چه روش دیگری وجود دارد؟ آیا برای ضبط کردن
روی لوح نوری یا ایجاد نسخۀ مشابه بوسیلة بلوتوث ( )Bluetoothمیتوان از این روش استفاده کرد؟
 3پروندهها و پوشهها را انتقال دهید.

مراحل انتقال پروندهها و پوشهها مانند نسخهبرداری است با این تفاوت که موارد انتخاب شده از محل اولیه به مقصد
جابهجا خواهد شد برای این کار ،ابتدا روی نماد انتخاب شده راستکلیک کرده ،گزینه  Cutرا انتخاب کنید .سپس
برای چسباندن مورد انتخاب شده و تکمیل عمل انتقال ،در مقصد از فرمان  Pasteاستفاده کنید .اگر عمل کشیدن
و رها کردن پوشه یا پرونده به یکی از پوشههای همان مسیر انجام شود ،عمل انتقال صورت میگیرد.
کنجکاوی

دو روش دیگر برای عمل  Copyرا بنویسید.
 4پروندهها و پوشهها را حذف کنید.
برای حذف پروندهها و پوشهها پس از انتخاب نماد یا نمادهای مورد نظر ،روی نماد انتخاب شده راستکلیک کرده  ،
گزینه  Deleteرا انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی

42
42

    پوشهای به نام «سیستمعامل» روی میزکار ایجاد کنید .سپس نام آن را به معادل انگلیسی تغییر دهید.
   پوشهایجاد شده را با استفاده از ماوس ،در یکی از درایوها نسخهبرداری کنید.
   نسخه مشابه پوش ه را با استفاده از ماوس به یکی از پوشههای درایو منتقل کنید.
   پوشهای که روی میزکار ایجاد کردید را حذف کنید.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ
کنجکاوی

چگونه با استفاده از صفحه کلید میتوان پروندهها و پوشهها را حذف کرد؟
به نظر شما چه ضرورتی دارد تا پوشهها و پروندههای داخل درایو یا
پوشهها را مرتب کنیم؟ این مرتبسازی چه کاربردی میتواند داشته
باشد؟
برای مرتبسازی روی فضای خالی میزکار یا داخل پوشهها یا درایوها
راستکلیک کرده سپس روی گزینه  Sort byکلیک کنید.گزینههای
مرتبسازی در میزکار و درون درایو و پوشهها متفاوت هستند.

شکل -43گزینههای مرتبسازی میز کار

 5پروندهها و پوشههای میزکار را مرتب کنید.
کنجکاوی

با راهنمایی هنرآموز توضیح مختصری درباره هر کدام از
گزینههای مرتبسازی میزکار بنویسید (شکل .)43
:Name
:Datemodified
:Itemeype
:Size
شکل -44گزینههای مرتبسازی پوشهها و درایوها

 6پروندهها و پوشههای درون درایوها را مرتب کنید.

یکی از درایوهای رایانه را باز کنید و پوشهها و پروندهها را مرتب کنید.
فعالیت کارگاهی

با راهنمایی هنرآموز توضیح مختصری دربارة هر کدام از گزینههای مرتبسازی درایوها یا داخل
بنویسید (شکل .)45
: Name
:Type
:Total Size
:Free Space
:Ascending
:Descending

This PC

شکل -45گزینههای مرتبسازی دروندرایوها

43

فیلم

فیلم شماره :10102مرتبسازی پرونده و پوشه و درایوها
فیلمرامشاهدهکنیدوفعالیتراانجامدهید.

فعالیت کارگاهی

   پوشهای به نام  TXTدر میزکار ایجاد کنید.
    پروندههای موجود در فهرست  Windowsدرایو  C :را برحسب نوع مرتب کرده ،سپس فقط از پروندههای
متنی نسخة دیگری داخل پوشه  TXTذخیره کنید.
   پوشهای را که حاوی پروندههای صوتی است برحسب طول زمان پخش آنها مرتب کنید.

ارزشیابی  مرحله3
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
مدیریت درایوها،
پوشهها و پروندهها

تجهيزات :رایانهای که

سیستمعامل روی آن نصب است.
زمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

مشاهده مشخصات درایو ،پوشه و پرونده  -نسخه برداری،
انتقال ،حذف و تغییر نام پوشهها و پروندهها  -تغییر نام درایو
 -مرتب کردن پوشهها و پروندهها

در حد انتظار

مشاهده مشخصات درایو ،پوشه و پرونده  -نسخهبرداری ،انتقال،
حذف و تغییر نام پوشه و پروندهها  -تغییر نام درایو
2

پایینتر از حد
انتظار

حذف پوشه و پرونده -تغییر نام درایو

3

1

کارگاه  6جستوجوی پروندهها و پوشهها
اهمیت جستوجوی پروندهها ،پوشهها ،برنامهها و تنظیمات در رایانه چیست؟
در ویندوز 10چهار روش برای جستوجوی پوشهها و پرونده و برنامهها وجود دارد.
    1پوشهها یا پروندهها را براساس اولین حرف نام آنها جستوجو کنید.
وقتی پوشهای را باز میکنید که حاوی چندین پوشه و پرونده است ،برای پیدا کردن پوشه یا پرونده مورد نظر با
فشردن اولین حرف ،پوشه یا پروندهایانتخاب میشود که اولین حرفش ،کاراکتری است که تایپ کردهاید.
 2با استفاده از کادر جستوجوی نوار وظیفه ،پوشه یا پروندهای را جستوجو کنید.
برای جستوجوی یک برنامه ،پرونده یا تنظیمات میتوان از کادر جستوجوی کنار دکمه شروع در نوار وظیفه
استفاده کرد.

در کادر  Search the web and Windowsمیتوانید نام برنامه یا پرونده مورد نظر را وارد کنید .برای نمونه واژة 
 powerرا وارد کنید .نتیجه جستوجو به صورت گروهبندی نمایش داده میشود (شکل .)46
44
44

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ
کنجکاوی

فعالیت کارگاهی

یادداشت

   چگونه میتوان از محل پرونده  PowerPoint 2016که در
شکل 46مشخص شده است اطالع پیدا کرد؟
پروندههای موجود در بخش  Recentچه ارتباطی با واژة Power
دارند؟
عبارت  Settingرا جستوجو کرده ،بخشهای مختلف را بررسی کنید.
پروندههای با پسوند docxراجستوجوکنید.

با استفاده از کلید ترکیبی  + Sهم میتوان به کادر جستوجو
دسترسی پیدا کرد.
 3پروندهها یا پوشهها را با استفاده از کادر جستوجو با
دستیابی سریع (  )Search Quick Accessجستوجو کنید.

شکل  -46نتیجه جستوجوی واژة  Powerدر کادر جستوجو

وقتی که کاوشگر پرونده یا   This PCرا باز میکنید با کلیک در کادر جستوجو  ( )Searchزبانه  Searchفعال
میشود.

به محض تایپ هر نویسه در کادر  ،Searchسیستم شروع به جستوجو میکند و پوشهها یا پروندههایی که حاوی
آن نویسه هستند ،نمایش داده میشوند و نویسه نیز به رنگ زرد نمایش داده میشود .توجه داشته باشید به صورت
پیشفرض جستوجو در نام پرونده و ویژگیهای آن صورت میگیرد ولی با استفاده از ابزارهای گروه Refine
میتوان محدودیتهایی را اعمال کرد.
یادداشت

با نوشتن واژة   Kind:در کادر  Searchو سپس انتخاب نوع پرونده مورد نظر از فهرست کشویی میتوانید
جستوجو را بر اساس نوع پرونده انجام دهید.

کنجکاوی

عبارت  Windowsرا در کادر جستوجو وارد کنید و نتیجه جستوجو را بررسی کنید.

45

فعالیت کارگاهی

   تمام تصاویری را که در درایو  Cوجود دارند و اندازه آنها بین  100کیلو بایت تا  1مگابایت هستند پیدا کنید.
   نتیجه جستوجو را روی میزکار ذخیره کنید.
   فهرست تمام پروندههایی را نمایش دهید که طی هفته قبل ویرایش شدهاند.
   پروندههای صوتی و ویدیویی را پیدا کنید که مدت زمان پخش آنها بین  5تا  30دقیقه باشد.
 4با استفاده از دستیار شخصی ویندوز یا کورتانا
( )Cortanaجستوجو کنید.
برای جستوجو با کمک کورتانا دو روش وجود دارد:
روش اول :عبارت مورد نظر خود را در کادر مربوطه
تایپ کنید.
روش دوم :برای جستوجو از پیام صوتی استفاده کنید
(شکل .)47

فیلم

فیلم شماره :10103استفاده از دستیار صوتی Cortana

فعالیت کارگاهی

یک بار با تایپ جمله «»Open Microsoft Website
و بار دیگر با اعالم همین درخواست توسط میکروفن،
از کورتانا بخواهید تارنما مایکروسافت را باز کند.

برداشت

شکل  -47کادر جستوجو پس از فعال کردن Cortana

آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

ارزشیابی  مرحله 4
مراحل کار

جست وجوی
پرونده و پوشه

46
46

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

جست وجوی پوشه و پرونده براساس نام و فیلتر -
ذخیره نتیجه جست وجو  -جست وجوی صوتی

جستوجوی پوشه و پرونده براساس نام و فیلتر -ذخیره
در حد انتظار
نتیجه جستوجو
پایینتر از حد
انتظار

نمره

جستوجوی پوشه و پرونده بر اساس نام

3
2
1
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فشردهسازی
تاکنون برای شما پیش آمده است که بخواهید برنامه ،پوشه و یا پروندهای را روی حافظه فلش ذخیره کنید
درحالیکه فضای خالی روی حافظه فلش گنجایش آن برنامه را ندارد و یا اینکه بخواهید پوشهای را که شامل چند
زیر پوشه و پرونده است بهوسیلة رایانامه برای دوست خود ارسال کنید.
راه حل شما چیست؟
کنجکاوی

دو شکل را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کالس
ارایه کنید.

سادهترین راه برای حل این مشکالت ،استفاده از
برنامههای فشردهساز است .ویندوز 10دو برنامه
فشردهساز داخلی دارد .برنامههای فشردهساز باعث
کاهش حجم اطالعات با حفظ محتوای آن میشوند.
کارگاه  7فشردهسازی پرونده و پوشه

1
     کادر ویژگیهای پوشه را بازکنید.
برای فشردهسازی یک پوشه بدون ایجاد پرونده جدید ،روی آن راستکلیک کرده ،با انتخاب گزینه  Propertiesکادر
ویژگیهای آن نمایش داده میشود (شکل .)48
2
    گزینه فشردهسازی را انتخاب و تنظیمات را تأیید کنید.
در کادر ویژگیهای پوشه ،بخش  Attributesروی دکمه  Advancedکلیک کنید (شکل .)49

شکل  -49کادر ویژگیهای پیشرفته پوشه

شکل  -48کادر ویژگیهای یک پوشه معمولی
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     اندازه پوشه را بررسی کنید.
3
کاد ر ویژگیهای پوشه را دوبارهباز کنید .اندازه
پوشه تغییری نکرده ،ولی اندازه آن روی دیسک
کاهش پیدا کرده است .توجه داشته باشید
پرونده جدیدی ایجاد نشده ،فقط پوشه در
همان محل قبلی و با همان ساختار قبلی فشرده
شده است و نام پوشه به رنگ آبی نمایش داده
میشود (شکل .)52 ،٥١

شکل  -50تأیید اعمال تغییرات روی ویژگیها

کنجکاوی

آیا پروندههای داخل پوشۀ فشرده هم به رنگ آبی نمایش داده میشوند؟

یادداشت

در حالت نمایشی  Large Iconsنام پوشه فشرده شده به رنگ آبی نمایش داده میشود.

شکل  -52تفاوت پوشه فشرده در حالت نمایشی Large Iconsباسایرپوشهها

شکل  -51تفاوت پوشه فشرده با غیرفشرده

     پوشه را از حالت فشرده خارج کنید.
4
برای اینکه پوشهها و پروندهها از حالت فشرده خارج شوند ،باید دوباره در کادر  Advanced Attributesگزینه
 Compress contents to save disk spaceرا غیرفعال کرد.
فعالیت کارگاهی

   پوشهای به نام «ایران» ایجاد کرده ،همه پروندههای متنی موجود در درایو  Cرا در آن ذخیره کنید .سپس
پوشه را فشرده کنید .اندازه پوشه را قبل و پس از فشردهسازی با هم مقایسه کنید.
   پوشهای که به نام فارسی ایجاد کردهاید ،با استفاده از کادر ویژگیها فشرده کنید و نتیجه کار را یادداشت و
به گروه ارائه کنید.
   یک پوشه خالی به نام «  »Iranایجاد کرده ،آن را با استفاده از کادر ویژگیها فشرده کنید .نتیجه کار را
یادداشت و به گروه ارائه کنید.

پژوهش

اگر در رایانهای پروندههای فشرده ،رنگی نمایش داده نشدهاند چگونه میتوان کاری کرد که رنگی (آبی) نمایش
داده شوند.
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کارگاه  8ایجاد پرونده فشرده
برای ارسال یک پوشه به وسیله رایانامه ،باید پوشه مورد نظر را به صورت یک پرونده مستقل فشرده کرد .اکنون
میخواهیم پوشهای را به صورت پرونده مستقل فشرده کنیم.
   1با استفاده از سیستمعامل ،پوشه را فشرده کنید.
روی پوشه مورد نظر راستکلیک کرده ،سپس
رویگزینه  Send toکلیک کرده ،گزینه Compress
 (zipped) Folderرا انتخاب کنید (شکل  .)53یک
پرونده جدید با نام همان پوشه قبلی در همان
محل ایجاد میشود که دارای عالمت فشردهسازی
است.

شکل  -53گزینههای Send to
فعالیت کارگاهی

پوشهای را به این روش فشرده کنید و اندازه پرونده جديد را با پوشه اصلي مقايسه کنید.
 2پرونده فشرده شده را از حالت فشردهسازی خارج کنید (.)Extract

یادداشت

برای استفاده از پرونده فشرده شده باید آن را از حالت فشرده خارج کرد.

شکل  -54پوشه در دو حالت معمولی و فشرده

روی پرونده فشرده شده راستکلیک کرده ،گزینه  Extract All...را از منوی ظاهر شده انتخاب کنید.

 3محل ذخیرهسازی پروندهها را تعیین کنید.
به صورت پیشفرض مکان پرونده فشرده ،نمایش داده میشود ولی با استفاده از دکمه  Browseمیتوان آن را تغییر
داد (شکل .)55

شکل  -55کادر تعیین مسیر از حالت فشرده خارج کردن
49

شکل  -56کادر ویژگیهای پوشه فشرده
کنجکاوی

چرا در برخی از رایانهها عالمت پرونده فشرده به صورت        است؟
4
     با استفاده از نرمافزار  WinRARیک پوشه را فشرده کنید.
پس از نصب نرمافزار  WinRARنماد پروندههای فشرده به صورت          نمایش داده میشود.
برای فشردهسازی پرونده و پوشه در محل جاری ،کافی است روی پوشه یا پرونده مورد نظر راستکلیک کرده ،گزینه                                           
                                          را انتخاب کنید که Talifنام پرونده یا پوشه انتخاب شده است.
    پوشه فشرده شده را با استفاده از نرمافزار  WinRARاز حالت فشرده خارج کنید.
5
برای خارج کردن پرونده از حالت فشرده چهار روش وجود دارد که با راستکلیک روی پرونده قابل دسترس است.
سادهترین روش برای خارج کردن پرونده از حالت فشرده استفاده از گزینه  Extract Hereاست.

فیلم

فعالیت کارگاهی

50
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فیلم شماره :10104فشردهسازی با نرمافزار WinRAR

پس از مشاهده فیلم روشهای خارج کردن پرونده از حالت فشرده را بررسی کرده ،مزایا و معایب هر کدام را
یادداشت کنید و به گروه ارائه دهید.
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 6برای پرونده فشرده شده ،گذرواژه قرار دهید.
فیلم

فیلم شماره  :10105تنظیمات نرمافزار WinRAR

برای حفاظت از پروندهها و پوشههای خود از چه روشی استفاده میکنید؟ فیلم شماره  10105را مشاهده کرده،
فعالیت زیر را انجام دهید.
فعالیت کارگاهی

برداشت

   برای پرونده فشرده گذرواژه قرار دهید.
   تنظیمی انجام دهید که پرونده فشرده برای باز شدن به نرمافزار  WinRARنیازی نداشته باشد.
   پرونده فشرده را به سه بخش تقسیم کنید.
آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

ارزشیابی  مرحله 5
مراحل کار

فشردهسازی

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل و نرمافزار
فشردهسازی روی آن نصب
است.
زمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن

باالتر از حد
انتظار

در حد انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

فشردهسازی پوشه و پرونده و خارج کردن آن از
حالت فشرده  -ایجاد پرونده فشرده از اطالعات
و خارج کردن پرونده از حالت فشرده به کمک
سیستمعامل -ایجاد پرونده فشرده از اطالعات و
خارج کردن پرونده از حالت فشرده به کمک نرمافزار
مستقل و تنظیمات آن
فشردهسازی پوشه و پرونده و خارج کردن آن از حالت
فشرده  -ایجاد پرونده فشرده از اطالعات و خارج
کردن پرونده از حالت فشرده به کمک سیستمعامل -
ایجاد پرونده فشرده از اطالعات و خارج کردن پرونده
از حالت فشرده به کمک نرمافزار مستقل

پایینتر از حد فشردهسازی پوشه و پرونده و خارج کردن آن از حالت
فشرده
انتظار

3

2

1

معیار شایستگی انجام کار :

 كسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد پوشه و پرونده و مدیریت درایوها ،پوشهها و پروندهها
 كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
 -1ایجاد پوشه و پرونده
 -2تعیین شیوة نمایش و انتخاب پوشهها و پروندهها
-3مدیریت درایوها ،پوشهها و پروندهها
 -4جستوجوی پرونده و پوشه
 -5فشردهسازی
استاندارد عملکرد:
با استفاده از سيستم عامل نصب شده ،تغییر نحوه نمایش ،ایجاد ،نسخهبرداری ،انتقال ،حذف ،تغییر نام ،جستوجو و فشردهسازی پروندهها و پوشهها را
براساس دانش کسب شده انجام دهد.
شاخصها :

شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار

انتخابناممجازبرایپوشهوپرونده-ایجادانواعپرونده،پوشهدرمسیرتعیینشده

1

انتخاب شیوة نمایش پوشهها و پروندهها  -خواندن مشخصات پوشهها و پروندهها در حالت نمایشی تعیین شده  -انتخاب پوشهها و پروندهها به

2

صورت فردی و گروهی مجاور  -افزودن به انتخابهای قبلی

3

مشاهده مشخصات درایو ،پوشه و پرونده -نسخه برداری و انتقال پوشه و پرونده به مسیر تعیین شده  -حذف و تغییر نام پوشه و پروندهها  -تغییر
نام درایو  -انتخاب معیار برای مرتبسازی پوشه و پروندهها  -مرتبسازی پوشه و پروندهها

4

انتخاب فیلتر جستوجو -جستوجوی پوشه و پرونده بر اساس نام -جستوجوی پوشه و پرونده بر اساس فیلتر تعیین شده -جستوجوی صوتی
فشردهسازی پوشه و پرونده  -خارج کردن پوشه و پرونده از حالت فشرده  -ایجاد پرونده فشرده از اطالعات با سیستمعامل  -خارج کردن پرونده

از حالت فشرده با سیستمعامل  -تشخیص نماد پرونده و پوشه فشرده  -ایجاد پرونده فشرده از اطالعات با نرمافزار مستقل -خارج کردن پرونده از
حالت فشرده با نرمافزار مستقل  -انتخاب مقصد اطالعاتی که  از حالت فشرده خارج شدند  -تعیین گذرواژه برای پرونده فشرده  -تبدیل پرونده
فشرده به پرونده اجرایی  -تعیین روش فشردهسازی  -چند تکه کردن پرونده فشرده -ایجاد دیسک نجات

5



شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که سیستمعامل و نرمافزار فشردهسازی روی آن نصب باشد
زمان  40:دقیقه (ايجاد پوشه و پرونده  5دقیقه  -تغییر نحوه نمایش و انتخاب پوشهها و پروندهها   5دقیقه   -مدیریت درایوها ،پوشهها و پروندهها   10دقیقه
جستوجوی پرونده و پوشه  10دقیقه  -فشردهسازی   10دقیقه)

معیار شایستگی:
ردیف
1

2

3
4

5

مرحله کار
ايجاد پوشه و پرونده
تعیین شیوة نمایش و انتخاب پوشهها و پروندهها
مدیریت درایوها،پوشهها و پروندهها
جستوجوی پرونده و پوشه
فشردهسازی

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
انتخاب فناوریهای مناسب  -مسئولیتپذیری  -تصميمگيري  -آموزش دیگران  -زبان فنی
رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
فشردهسازی اطالعات قبل از ضبط روی لوح نوری به منظور کاهش تعداد لوحهای نوری مورد نیاز
ایجاد نظم در رایانه با دستهبندی اطالعات و ساخت پوشهها -دقت هنگام انتخاب پروندهها و پوشهها برای حذف
میانگین نمرات:

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،است.
52
52

حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
1
2
1
1

2

*

فصل دوم

کاربری سیستمعامل

امکانات و ویژگیهای سیستمعامل نقش مؤثری در انتخاب آنها برای رایانه دارد .انعطاف یک سیستمعامل
با توجه به سطوح مختلف کاربران و منطقه جغرافیایی و همچنین تعامل با سختافزارها و نرمافزارها تاثیر
فراوانی برای رقابت با دیگر انواع سیستمعاملها را در پی دارد .با استفاده از تنظیمات موجود در سیستمعامل
این امکان فراهم میشود تا انجام امور شخصی و اداری ب ه صورت بهینه فراهم شود و نیاز به تهیه و نصب
نرمافزار یا سختافزارهاي مستقل دیگر نباشد .مدیریت کارآمد تنظیمات سیستمعامل به وسیله کاربران نقش
بسزایی در افزایش بازدهی محیط کار و کاهش هزینهها خواهد داشت .در این فصل با تنظیمات سیستمعامل
و نرمافزارهای داخلی آن که به همراه سیستمعامل نصب میشود ،آشنا میشوید.

واحد یادگیری 3
شایستگی کار با نرمافزارهای جانبی سیستمعامل و نصب نرمافزار
آیا تا به حال پی بردهاید
     همراه با سیستمعامل چه نرمافزارهایی نصب میشود؟
     استفاده از امکانات جانبی سیستمعامل چه مزایایی دارد؟
     ویرایشگر متنی چه تفاوتی با واژهپرداز دارد؟
     چگونه میتوان اطالعات را روی تعداد زیادی لوح نوری ضبط کرد؟
     چگونه میتوان از ورود بدافزارها به رایانه جلوگیری کرد؟
     چرا برخی از نرمافزارها را باید نصب کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی کار با نرمافزارهای جانبی ویندوز 10و نصب نرمافزارها است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از سیستمعامل و نرمافزارهای جانبی آن و براساس دانش کسب شده ،ایجاد پروندههای متنی ساده و
گرافیکی/تصویری و صدا ،پخش پروندههای صوتی/تصویری ،محافظت از اطالعات رایانه ،ضبط اطالعات بر روی لوح
نوری و نصب نرمافزار را انجام داده ،از نرمافزارهای کمکی استفاده کند.
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یسیستمعامل
نرمافزارهایجانب 

در این کتاب ،به نرمافزارهایی که همراه با سیستمعامل نصب میشوند ،نرمافزارهای جانبی میگوییم .این نرمافزارها
بهمحض اجرای سیستمعامل ،قابلاستفاده هستند .نرمافزارهای جانبی در انجام برخی از کارهای متداول مانند درج
متنهای ساده ،رسم نقاشی ،نمایش فیلم و ضبط روی لوح نوری به کاربران کمک میکنند.

ویرایشگرهای متنی ()Text Editors
نرمافزاری که امکان تولید و ویرایش متن بدون انجام قالببندی روی متن را در اختیار کاربر قرار میدهد ،یک
ویرایشگر متنی است .ویرایشگرهایی که امکانات حرفهایتری برای ویرایش متن در اختیار کاربران قرار میدهند،
واژهپرداز نامیده میشوند.
 WordPadو  Notepadدو نرمافزار متنی هستند که همراه با سیستمعامل نصب میشوند.
کنجکاوی

پژوهش

قابلیتهای دو نرمافزار  WordPadو  Notepadرا مقایسه کنید.
.1
.2
درباره نرمافزار  OneNoteتحقیق کنید .یک هنرجو از نرمافزار  OneNoteچه استفادهای میکند؟
کارگاه  1نرمافزار Notepad

Notepadیکیازسادهترینویرایشگرهایمتنیاستکهقابلیتهایایجاد،ذخیره،بازیابی،ویرایشوچاپپرونده
متنیرادارااست.
 1نرمافزار  Notepadرا بازکنید.
یتوانید از مسیر  All apps>Windows Accessories> Notepadنر مافزار را باز کنید (شکل .)1
م

 2در پرونده جدید ،متنی درج کنید.
 3پرونده را با نام «سخن بزرگان» در پوشة جدید
«نرمافزارهای جانبی» ذخیره کنید.
برای ذخیره پروندهای که حاوی حروف فارسی است،
باید در کادر  Save Asگزینه  Unicodeرا از فهرست
کشویی  Encodingانتخاب کنید (شکل .)2
نرمافزار  Notepadاز چه قالبی برای ذخیره پرونده
استفاده میکند؟

شکل 1
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فهرست کشویی انتخاب Encoding

شکل  -2کادر Save As

 4در انتهای متن ،واژه «پایان» را تایپ کنید و مجددا ً از منوی  Fileگزینه  Saveرا
انتخاب کنید.
ذخیره فایل برای اولین بار ،چه تفاوتی با ذخیره آن در دفعات بعد دارد؟
پس از واژه «پایان» ،واژه «سند» را تایپ کنید و بدون ذخیره کردن برنامه  Notepadرا ببندید.
هنگام خروج چه پیامیمشاهده میشود؟

 5از پنجره  File Explorerپوشه
«نرمافزارهای جانبی» را باز کنید.

 6پرونده «سخن بزرگان» را با دقت
ببینید .به نماد این پرونده توجه کنید.
حجم و نوع پرونده متنی را بررسی کنید.
 7با دابل کلیک روی پرونده ،آن را باز
کنید.
چرا با دابل کلیک روی این پرونده ،نرمافزار
 Notepadباز میشود؟ برای بازیابی پرونده
متنی از درون نرمافزار ،از منوی  Fileگزینه
 Openرا انتخاب کنید (شکل .)3
فعالیت کارگاهی
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شکل  -3کادر Open

پروندههایی با نام « »Readmeو پسوند  txtدر مسیر نرمافزارهای نصبشده وجود دارند .حداقل دو نمونه از این
پروندهها را در رایانه خود جستوجو کرده ،به کمک گزینه  Openآنها را باز کنید .خالصهای از ترجمه آن را در
محیط  Notepadتایپ کنید.
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 8پیش از چاپ روی کاغذ،
تنظیمات صفحه را برای پرونده
متنی«سخن بزرگان» انجام دهید.
برای انجام تنظیمات صفحه ،از منوی
 Fileگزینه  Page Setupرا انتخاب
کنید (شکل .)4

شکل  -4کادر PageSetup

 9پرونده متنی را چاپ کنید.
برای چاپ پرونده متنی ،از منوی File
گزینه  Printرا انتخاب کنید (شکل .)5

شکل  -5کادر Print

برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد

شایستگی ها

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

شایستگیهای
غیرفنی

کنترل کیفیت  -تفكر خالق  -بهكارگيري
فناوري مناسب  -مسئوليتپذيري  -مديريت
کارها و پروژهها  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومی -جلوگیری از آلوده شدن رایانه
توسط بدافزارها  -كنترل حفاظتي الكتريكي و
الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

ایجاد اسناد الکترونیکی ،ذخیره و بازیابی
توجهات زیست محیطی اطالعات در لوح نوری جهت جلوگیری از دورریز
کاغذ و اشغال فضا
نگرش

تشخیص منافع و مضرات استفاده از نرمافزارهای
کاربردی  -رعایت اصول اخالقی و قانونی در
استفاده از نرمافزارها

نتایج
ممکن

قابل قبول

غیر قابل
قبول

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

توجه به کیفیت نهایی پروژه شامل
بررسی اتصال صحیح ترسیمات و
مفاصل  -نوآوری در ترسیم  -رعایت
2
حق مالکیت معنوی تصاویر  -تقسیم و
زمانبندی وظایف در گروه  -حفاظت
از تجهیزات کارگاه

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

1

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

ارزشیابی مرحله1
مراحل کار

استفاده از نرمافزار
متنی

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

ایجادپروندهمتنی-بازیابی،ویرایشوچاپپرونده
متنی

3

درحد انتظار

ایجادپروندهمتنی،بازیابیوویرایشپروندهمتنی

2

پایینتر از حد
انتظار

ایجادپروندهمتنی

1

نرمافزارهای گرافیکی/تصویری
نرمافزاری که امکان ترسیم نقوش یا ذخیره ،بازیابی ،ویرایش و چاپ تصاویر ثابت را در اختیار قرار میدهد ،یک
نرمافزار گرافیکی/تصویری است Photoshop، Illustrator، AcdSee .و  GIMPاز معروفترین نرمافزارهای حرفهای
گرافیکی/تصویری هستند (شکل .)6
کنجکاوی

58

   درباره نیمکرههای مغز چه میدانید؟
   در فعالیتهای هنری ،مانند نقاشی کدام نیمکره مغز
فعالتر است؟
   نیمکره چپ در انجام عملیات  . . .فعالتر است.

شکل  -6نرمافزارهای حرفهای گرافیکی/تصویری
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جدول  -1برخی قالبهای پروندههای گرافیکی/تصویری

نرمافزارهای گرافیکی/تصویری،
پروندههایی ایجاد میکنند که
قالبهای مشخصی دارند.

پژوهش

BMP

پروندههایتصویریBitmap

GIF

برایتهیهعکسهایکوچک،پرکاربرد،متحرﻙومتداولدرتارنما

JPGیاJPEG

قالبعکسهایقابلپخشدردستگاههایپخشCD،DVDوBD

PNG

قالبعکسکمحجم

درباره نرمافزار  Corel Drawتحقیق کنید .نرمافزار  Corel Drawچه کاربردهایی در زندگی روزمره دارد؟
کارگاه  2نرمافزار Paint

 Paintیکی از سادهترین و متداولترین نرمافزارهای گرافیکی/تصویری است که همراه ویندوز نصب میشود.
شکل  7چه پیامیرا به شما منتقل میکند؟
فیلم

فیلم شماره  :10106نقاشی در Paint

 1پرونده جدیدی ایجاد کنید و به کمک فیلم 10106
مراحل  1تا  ،5شکل  8را در آن رسم کنید.

 2پرونده را به نام «نقوش اسلیمی» در پوشه
«نرمافزارهای جانبی» ذخیره کنید.
 3از نرمافزار خارج شوید.

 4مجددا ً وارد نرمافزار  Paintشده و پرونده
« نقوش اسلیمی» را باز کنید.

 5نقاشی خود را مانند مرحله  6شکل 8
ویرایش کنید.
 6نقاشی خود را با نام دیگری ذخیره
کنید.

کنجکاوی

شکل  -7درج و ویرایش تصویر در Paint

    مهمترین خصوصیت نرمافزار  Paintچیست؟
    آیا کودکان میتوانند با این نرمافزار کار کنند؟
 7یک پرونده جدید ایجاد کنید و یک تصویر
آماده درون آن درج کنید.

 8با توجه به فیلم شماره  10106تصویر را
بهدلخواه ویرایش کنید.

شکل 8
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فعالیت منزل

   پرونده جدیدی ایجاد کنید و به کمک فیلم
شماره  ،10106شکل  9را ایجاد کنید.
    پرونده خود را در مسیری جدید با قالب Gif
ذخیره کنید.

جلوی کتابفروشی ایســتاده بودم ،کتاب «آموزش
نقاشی کودکان» نظرم را جلب کرده بود .به داخل مغازه
شکل 9
رفتم و کتاب را از فروشنده درخواست کردم .وقتی کتاب را ورق زدم ،مطمئن شدم ،این خطوط را به کمک  Paintمیتوان
رسم کرد .با خودم فکر کردم :میتوانم کتابی بنویسم با عنوان« آموزش نقاشی در »! Paintتصمیمم را گرفته بودم .با صدای
بلند گفتم :آقا این کتاب را میخرم.
برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

بهکارگیری
نرمافزارگرافیکی/
تصویری

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

ایجادپروندهگرافیکی/تصویری-درجوویرایشمتن
وتصویر-درجوویرایشاشیاءترسیمی-ذخیرهو
بازیابیپرونده

3

درحد انتظار

ایجادپروندهگرافیکی/تصویری-ذخیرهوبازیابی
پرونده-درجوویرایشمتنوتصویر

2

پایینتر از حد
انتظار

ایجادپروندهگرافیکی/تصویری

1

نرمافزارهای صوتی
نرمافزاری که امکان ضبط ،پخش یا ویرایش صدا را در اختیار قرار دهد ،یک نرمافزار صوتی است .برخی از
نرمافزارهای صوتی ،امکان ویرایش و اضافه کردن جلوههای صوتی را فراهم میکنند.
کنجکاوی

     در چه مواقعی به ضبط صدا احتیاج داریم؟
     برای ضبط صدا به کمک رایانه از چه ابزارهایی میتوان استفاده کرد؟
     در سالهای گذشته از چه وسایلی برای ضبط صدا استفاده میکردند؟
برخی نرمافزارهای صوتی ،پروندههایی با قالبهای مختلف ایجاد میکنند.
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 Voice Recorderیک نرمافزار صوتی است که همراه با سیستمعامل نصب میشود( .شکل  .)10ابزار ضبط صدا،
میکروفن ( )Microphoneو ابزار پخش صدا ،بلندگو ( )Speakerاست.
جدول  -2برخی قالبهای پروندههای صوتی

پژوهش

AMR

صداهایضبطشدهبهوسیلهتلفنهمراه

MP3

یکنوعپروندهفشردهصوتی

WAV

پروندهصوتیباکیفیتوحجمباال

درباره کتابهای صوتی تحقیق کنید.

شکل  -10نرمافزار VoiceRecorder

کارگاه  3نرمافزار صوتی Voice Recorder
فیلم

فیلم شماره  :10107ضبط صدا با Voice Recorder

فیلمرامشاهدهکنیدوپروژهزیرراانجامدهید.
پروژه

 .1میکروفن و بلندگو را به کیس وصل کنید و در صورت نیاز تنظیمات آنها را انجام دهید
 .2به گروههای چهارنفره تقسیم شوید و پوشهای به نام «اهداف کوتاهمدت گروه» در زیرپوشه «نرمافزارهای
جانبی» بسازید.
 .3هر نفر از اعضای گروه یکی از اهداف کوتاهمدت خود را به یاد آورده و جملهای بسازد که تحقق آن هدف را
بیان کند مانند «:من در جشنواره خوارزمیرتبه برتر را به دست خواهم آورد».
 .4هر یک از افراد گروه ،جمله خود را با صدای بلند خوانده ،صدای خود را ضبط کند .پرونده صوتی را به نام خود
فرد در پوشه «اهداف کوتاهمدت گروه» ذخیره کند.

کنجکاوی

   چگونه میتوان به محل ذخیرهسازی پرونده دست یافت؟
   مسیر پرونده ایجادشده در رایانه شما کجاست؟
   قالب پروندة ایجادشده چیست؟

فعالیت منزل

یک دقیقه از متن «دیباچه گلستان سعدی» را بخوانید و صدای خود را به نحوی ضبط کنید که در ثانیههای
 30و  45نشانهگذاری داشته باشد .پرونده خود را به «گلستان» تغییر نام دهید.
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 ...با برنامهریزی منظم ،روزی یک نقاشی میکشیدم ،نقاشیها طوری بود که در سه یا چهار صفحه ،تصویر یک موضوع را کامل
میکرد .صحت آموزش را با برادر کوچکم امتحان میکردم .به نظرم رسید مراحل رسم نقاشی را توضیح دهم؛ بنابراین شروع
به ضبط صدا بهوسیله نرمافزار VoiceRecorderکردم .هر صفحه،نقاشی یک پرونده بود که متناظر آن ،یک پرونده صوتی
هم داشتم.

نرمافزارهای صوتی/تصویری
نرمافزارهاییکهامکانپخشانواعپروندههایصوتیوتصاویرمتحرﻙمانندفیلموپویانمایی()Animationرا
دراختیارکاربرقرارمیدهند،نرمافزارصوتی/تصویرییاچندرسانهای()Multimediaنامیدهمیشوند.برخیاز
ایننرمافزارها،قابلیتویرایشپروندههایصوتی/تصویریرادارند.نرمافزارهایصوتی/تصویرینیزدارایقالبهای
مشخصیهستند.
فعالیت کارگاهی

با استفاده از جدول قالب پروندههای ویدیویی استاندارد در ویندوز ،جدول زیر را کامل کنید.
جدول  -3قالبهای متداول پروندههای صوتی/تصویری

FLV
Mpeg
WMV

برایتهیهفیلمهایبلندوکمحجمازاینقالباستفادهمیشود.

Mp4
Mov

انواع متعددی از نرمافزارهای صوتی/تصویری وجود دارند .برخی از آنها برای کارهای بسیار حرفهای مانند میکس و
مونتاژ فیلم تولید شدهاند Windows Media Player .یک نرمافزار صوتی/تصویری است که همراه با سیستمعامل
ویندوز نصب میشود.
کارگاه  4نرمافزار صوتی/تصویری Windows Media Player

 1یک پرونده صوتی/تصویری ایجاد کنید.

وقتی با دوربین دیجیتال یا تلفن همراه ،فیلمیضبط میکنید ،یک پرونده
صوتی/تصویری ایجاد کردهاید.
پروژه

کنجکاوی

به کمک دوربین دیجیتال فیلم کوتاهی از شیوه صحیح نشستن
همکالسی خود پشت میز رایانه تهیه کنید .فیلم را با نام «ارگونومی»
در پوشه « نرمافزارهای جانبی» ذخیره کنید.
ط شده چیست ؟
قالب پروندة ضب 

شکل  -11تصویربرداری با تلفن همراه از فضای سبز

 ...وقتی برادرم در حال کار با نرمافزار آموزش نقاشی با  Paintبود ،آواز کودکانهای را زمزمه میکرد .تلفن همراه هوشمند
را برداشتم و شروع کردم به فیلمبرداری! همیشه «پشتصحنه» یک جایی الزم میشود!
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 2برنامه  Windows Media Playerرا باز کنید و محیط آن را بررسی کنید (شکل .)12
3

شکل  -12نرمافزار Windows Media Player

 3پرونده صوتی/تصویری را پخش کنید.
فیلم«ارگونومی»کتابدانشفنیپایهرابهوسیلهبرنامهWindowsMediaPlayerپخشکنید.
فعالیت کارگاهی

عملکرد قسمتهای مشخصشده در شکل  13را مشخص کنید.

شکل 13
کنجکاوی

پژوهش

د .چه تفاوتی بین این نرمافزار و Windows Media Player
به کمک نرمافزار  Movies & TVفیلمیرا مشاهده کنی 

مشاهده میکنید؟

درباره نرمافزار  Photosو امکانات آن تحقیق کنید.

 ...پس از تحقیق درباره  ،Photosفهمیدم میتوانم به کمک نرمافزار  Photosتصاویر آموزش نقاشی را تحت یک آلبوم
نمایش بدم .حاال وقت پردهبرداری از کارم بود!
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ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

استفاده از
نرمافزارهای ضبط
صدا و صوتی/
تصویری

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است  -بلندگو  -میکروفن
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از
حد انتظار
درحد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

بازکردنوپخشپروندهصوتی/تصویریدرنرمافزارصوتی/
تصویری-آمادهکردنمیکروفن-ایجادپروندهصوتی-
نشانهگذاریدرصدایضبطشده
بازکردنوپخشپروندهصوتی/تصویریدرنرمافزارصوتی/
تصویری-آمادهکردنمیکروفن

3
2

بازکردنپروندهصوتی/تصویریدرنرمافزارصوتی/تصویری 1

کارگاه  5نرمافزارهای کمکی
ویندوز 10شامل نرمافزارهای متعددی است که هر یک قابلیتهای خاصی را در اختیار کاربران قرار داده ،به نحوی
به ما کمک میکنند .در برخی از این نرمافزارها مانند  Skypeو  Mapو  ،Weatherاتصال به اینترنت ضروری است.

شکل  -14نرمافزار  Skypeبرای ایجاد ارتباط ویدیویی

شکل  -16نرمافزار  Mapبرای نقشهخوانی
64

شکل  -15نرمافزار  Weatherبرای کسب اطالعات آبو هوا
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ویندوز 10برخی از نرمافزارهای خود را تحت نامهای مشخصی دستهبندی
کرده است .شکل  17این تقسیمبندیها را نشان میدهد.
پژوهش

به چهار گروه تقسیم شوید و هر گروه درباره یکی از نرمافزارهای
 Windows Ease of Accessتوضیح کوتاهی را ارائه دهد (شکل .)18

شکل  -18نرمافزارهای Windows Ease of Access

فیلم

شکل  -17دستهبندی نرمافزارهای تحت ویندوز 10

فیلم شماره  :10108نرمافزارهای  Skype،Mapو Weather

 1فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.
فعالیت کارگاهی

فیلم

   شهر خود را در  Google Mapپیدا کرده ،از آن عکس بگیرید.
   اطالعات آبوهوای شهر خود را مشاهده کنید.
   با هنرآموز خود از طریق  Skypeصحبت کنید.
فیلم شماره  :10109نرمافزار Alarm& Clock

 2فیلم را مشاهده کنید و مراحل زیر را انجام دهید.
پروژه

   مرحله  4و  5و  6کارگاه  1را در  25ثانیه انجام دهید .برای این منظور از امکانات نرمافزار Alarm & Clock

استفاده کنید.
    ترتیبی دهید که رأس ساعت خاصی ،ساعت سیستم با صدای  Bounceهشدار دهد.
    زمانسنج سیستم را فعال کنید ،سپس مرحله  1و  2کارگاه  1را انجام دهید .پس از اتمام کار ،زمان صرف
شده را یادداشت کنید.

 3برنامه ماشینحساب ( )Calculatorرا بازکنید و با کمک همکالسی خود از آن استفاده کنید.
65

فعالیت کارگاهی

   به کمک نرمافزار  Calculatorمحاسبات زیر را انجام دهید و حاصل را یادداشت کنید.
   هر درخت بهطور متوسط معادل  63جلد کتاب است .اگر این کتاب  30هزار شمارگان چاپ داشته باشد ،به
کمک نرمافزار  Calculatorحساب کنید که برای چاپ این تعداد نسخه ،چند درخت قطعشده است؟
   معکوس عدد  12را به دست آورید.
   جذر عدد  33را به دست آورید.
    210را به دست آورید.
   معادل  33درجه سلسیوس را برحسب فارنهایت به دست آورید.
 4بر روی میز کار خود ،یادداشت یادآور قرار
دهید.
درگذشته و گاهی امروزه مشاهده میشود کاربران
یادداشتهای خود را روی کاغذهای چسبدار مینویسند
و به لبههای صفحهنمایش میچسبانند.
نرمافزار  Sticky Notesقابلیتی ایجاد میکند که به کمک
آن میتوان یادداشتهای یادآور ایجاد کرد .نمونهای از این
یادداشتها در شکل  19مشاهده میشود.

فعالیت کارگاهی

به کمک نرمافزار  Sticky Notesفعالیتهای زیر را
انجام دهید.
   سه یادداشت ایجاد کنید.
   یکی از یادداشتها را حذف کنید.
   رایانه خود را راهاندازی مجدد کنید .آیا یادداشتها
هستند؟

شکل 19

توضیحات هر نقاشی را روی یک  Sticky Notesنوشتم،
تایمر را فعال کردم و همزمان شروع کردم به نقاشی ،خواهرم
هم توضیحات را میخواند و صدا ضبط میشد .زمانسنج زمان
دقیق رسم و ضبط را محاسبه میکرد .حاال من یک جدول از
زمانبندی رسم و ضبط داشتم.
شکل  -20نرمافزار Sticky Notes

برداشت
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آنچه آموختم:
.1
.2
.3
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نرمافزار ضبط روی لوح نوری
وظیفه برخی از نرمافزارها ،ضبط انواع پرونده روی لوح نوری است که اصطالحاً  Writerنامیده میشودNero .
متداولترین نرمافزار ضبط است (شکل .)21
کنجکاوی

   برای ضبط روی لوح نوری ،عالوه بر نرمافزار ،چه سختافزارهایی الزم
است؟
   چه نرمافزارهای دیگری را برای ضبط پروندهها روی لوح نوری
میشناسید؟
   پاسخهای خود را به کمک  Sticky Notesروی میزکار درج کنید.
شکل  -21نرمافزار Nero

فیلم

فیلم شماره  :10110انواع حافظههای جانبی قابلحمل
فیلم را مشاهده کنید و کنجکاوی را انجام دهید.

کنجکاوی

   تفاوتهای اصلی بین انواع حافظههای جانبی و لوحهای نوری چیست؟
   مزایا و معایب لوحهای نوری نسبت به دیگر حافظههای جانبی مانند فلش چیست؟
کارگاه  6ضبط روی لوح نوری
نرمافزارهای متعددی برای ضبط روی لوح نوری وجود دارد .این نرمافزارها باید بهطور جداگانه نصب شوند؛ اما
ویندوز بهتنهایی قادر است به دو روش اصلی پروندهها را بر روی لوح نوری ضبط کند.
امروزه بیشتر از حافظه لوح نوری برای یک محصول در مقیاس باال استفاده میشود؛ بنابراین الزم است ازفناوریهای
ضبط در مقیاس باال استفاده کرد .یکی از این فناوریها روش استمپری( )stamperyاست که لوحهای نوری این
کتاب نیز به همین روش تولید شده است .در این روش از اطالعات اصلی ،یک نسخه مشابه روی یک لوح مخصوص
از جنس نیکل تهیه میشود .در مرحله تکثیر از لوح نیکلی مانند یک مهر اطالعاتی استفادهشده و اطالعات روی
لوحهای نوری به همراه پلیکربنات قرار میگیرد.

فیلم

فیلم شماره  :10111ضبط روی لوح نوری به کمک FileExplorer

 1فیلم را مشاهده کنید و پروژه زیر را انجام دهید.
پروژه

    با توجه به فیلم آموزشی ،محتویات پوشه «نرمافزارهای جانبی» را روی لوح نوری ضبط کنید.
    فیلم آموزشی «نقاشی در  »Paintرا روی همان لوح ضبط کنید .چقدر از حجم لوح باقیمانده است؟
    فیلم ضبطشده در لوح نوری خود را با یکی از نرمافزارهای صوتی/تصویری پخش کنید.
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شکل  -22ضبط روی لوح نوری به کمک قابلیت File Explorer

کنجکاوی

فیلم

اصطالح «لوح نوری سوخته» یا « بسته شدن انتهای لوح» در چه مواقعی استفاده میشود؟
اسالید شماره  :10112ضبط روی لوح نوری به کمک Windows Media Player

 2اسالید را مشاهده کنید و پروژه را انجام دهید.

شکل  -23ضبط روی لوح نوری به کمک Windows Media Plyer

پروژه

   عکسی از عبور مردم از خطوط عابر پیاده بگیرید.
   عکس را به نام «قانون مداری» تغییر نام دهید.
   آن را در پوشه «نرمافزارهای جانبی» ذخیره کنید.
   عکس را در محیط  Paintباز کنید
   روی تصویر عبارت «خطوط موازی منظم» را درج کنید.
   پرونده را ذخیره کرده ،ببندید.
   پرونده «قانون مداری» را روی لوح نوری ضبط کنید.

پژوهش

درباره لوح نوری و آلودگیهای زیستمحیطی تحقیق کنید.
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ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

استفاده از
نرمافزارهای کمکی

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه دارای
 DVD ROM Writerکه
سیستمعامل روی آن نصب
است  -لوح نوری
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از
حد انتظار
درحد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

درجوویرایشیادداشتیادآوررويمیزکار-ثبتزمان
یادآوريونگهداريزمان-انجامعملیاتریاضيسادهو
پیچیده-تبدیلواحدهابهیکدیگر-ضبطاطالعاتروی
لوحنوری

3

درجوویرایشیادداشتیادآوررويمیزکار-انجامعملیات
2
ریاضيساده-ثبتزمانیادآوريونگهداريزمان
جستوجوواجرایبرنامهموردنیاز-درجیادداشتیادآور
رویمیزکار

1

بدافزارها ()Malwares
برنامههای کوچکی که ب ه قصد تخریب یا جاسوسی تولید میشوند ،بدافزار نامیده میشوند .این برنامهها به چهار
دسته کلی ویروس ،کرم ،تروجان و جاسوسافزارها تقسیم میشوند.
فیلم

پویانمایی شماره  :10113انواع بدافزارها
پویانمایی بدافزارها را مشاهده کنید و کنجکاوی را انجام دهید.

شکل  -24بدافزارها
کنجکاوی

  راههای انتقال بدافزارها را بیان کنید.
  دو روش برای جلوگیری از آلوده شدن رایانه به بدافزارها را شرح دهید.

 ...نگران شدم! یهوقت جاسوسی ،ویروسی به پروندههام حمله نکنه! یه نسخه از کل پوشه کارم را روی لوح فشرده میریزم.
کار از محکمکاری عیب نمیکنه!
نرمافزارهای امنیتی ()Security
وظیفه نرمافزار امنیتی ،محافظت از رایانه در برابر بدافزارها است .یکی از انواع این نرمافزارها ،آنتیویروس است.
فیلم

فیلم شماره  :10114نرمافزارهای امنیتی
فیلم را مشاهده کنید و کنجکاوی را انجام دهید.
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کنجکاوی

   انواع متداول نرمافزارهای امنیتی را نام ببرید.
   سه وظیفه کلی یک نرمافزار امنیتی مناسب را بیان کنید.
ویندوز 10یک نرمافزار امنیتی به همراه خــود دارد .این نرمافزار  Windows Defenderنام دارد که از زمان نصب
ویندوز 10بر روی رایانه در حال اجراست .گرچه  Windows Defenderحفاظت قابل قبولی را ارائه میدهد اما بهتر
است ابزار محافظتی دیگری برای تکمیل آن نصب شود.
کارگاه  7نرمافزار Windows Defender

 1نرمافزار  Windows Defenderرا باز کنید.
از منوی  Startگزینه  Settingرا انتخاب کنید .گزینه  Update & Securityو سپس  Windows Defenderرا
انتخاب کنید .روی گزینه  Use Windows Defenderکلیک کنید تا برنامه اجرا شود.

شکل  -25انتخاب بررسی سریع در نرمافزار Windows Defender

شکل  -26بررسی رایانه

 2یک بررسی ( )Scanسریع روی رایانه انجام دهید.
شکل  26نشان میدهد رایانه در حال بررسی پروندههاست .پس از بررسی پروندهها ،فهرستی از بدافزارها یا
پروندههایی مشاهده میشود که مورد حمله قرارگرفتهاند.
کنجکاوی
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تفاوت بررسی سریع و کامل رایانه چیست؟
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فعالیت کارگاهی

درایو  Cرا ویروسیابی کنید.
 3عمل حفاظتی مورد نیاز را انتخاب کنید.
پس از بررسی ،کاربر یکی از عملیات حفاظتی شامل
حذف ،قرنطینه ( )quarantineو اجازه حضور را برای نتایج
این بررسی انتخاب میکند (شکل  .)27اگر کاربر پس از
انتخاب پرونده ،عمل حفاظتی «قرنطینه» را انتخاب کند،
سیستمعامل اجازه هرگونه دسترسی به پرونده یا فعالیت
پرونده را سلب میکند.

کنجکاوی

شکل  -27مشاهده نتایج بررسی و انتخاب عملکرد حفاظتی

   اگر کاربر عمل حفاظتی «حذف» را انتخاب کند ،چه اتفاقی برای پرونده آلوده خواهد افتاد؟
   گاهی اوقات سیستمعامل برنامهها یا پروندههایی که برای نصب برخی از برنامهها بهکار رفته و سودمندی خاصی
را برای کاربر به همراه دارند ،نمیشناسد و بهعنوان تهدید یا بدافزار تشخیص میدهد؛ بنابراین پس از انجام
عملیات بررسی ،نام آنها را در فهرست تهدیدها نمایش میدهد .به نظر شما کاربران در اینگونه موارد باید کدام
عمل حفاظتی را انتخاب کنند؟
مزایا و معایب استفاده از نرمافزارهای جانبی
نرمافزارهای عمومیتحت ویندوز ،10نیازهای ساده ،متداول و روزمره کاربران را پوشش میدهند و آنان را از نصب
بسیاری از نرمافزارهای کاربردی بینیاز کردهاند؛ اما شاید بتوان معایبی را نیز بر آن متصور شد.

کنجکاوی

مواردی را به جدول «مزایا و معایب استفاده از نرمافزارهای جانبی» اضافه کنید.
مزایا

معایب

آموزش مقدماتی با محیط ساده

دور شدن از محیط نرمافزارهای حرفهای

 ...داشتم به سؤال « اگر شما نرمافزاری را تولید کنید که برای تهیه آن زحمتکشیده باشید ،چگونه میتوانید از نسخة مشابه
بدون اجازه آن جلوگیری کنید؟» فکر میکردم .هنوز نرمافزار آموزشی من تکمیلنشده ،اما برایش خیلی زحمت کشیدم!
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کنجکاوی

    اگر شما نرمافزاری را تولید کنید که برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده باشید ،چگونه میتوانید از انتشار بدون
اجازه آن جلوگیری کنید؟
   قانون برای حفظ حقوق شما چه کمکی میتواند انجام دهد؟

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

استفاده از نرمافزار
محافظتی

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات  :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 10 :دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

جستوجووبررسیبدافزارهادرحافظهجانبی-مدیریت
بدافزارهاوپروندههایآلوده

3

درحد
انتظار

جستوجووبررسیبدافزارهادرحافظهجانبی

2

پایینتر از
حد انتظار

اجراینرمافزارمحافظتی

1

کارگاه  8نصب نرمافزار
نرمافزارها با اهداف مشخص و کاربردهای ویژه به وسیله برنامهنویسان ایجاد میشوند .برای کار با این نرمافزارها نیاز
است تا تنظیمهای خاصی در سیستمعامل اعمال شود یا بر اساس مواردی مانند شرایط سیستمعامل ،نیاز کاربر و
غیره ،ملزومات آن طرحریزی و آماده شود .به عملیاتی که این آمادهسازی را انجام میدهند نصبنرمافزار (install
یا  )setupمیگویند .عمل نصب میتواند نسخهای از یک یا چندین پوشه و پرونده را در محلهای مختلف حافظه
ایجاد کند.
اگر نرمافزاری برای اجرا و کار نیاز به نصب نداشته باشد و با انتقال نسخهای از آن به رایانه مقصد بهدرستی کار
کند ،نرمافزار قابلحمل ( )portableنامیده میشود .در صورت نیاز ،تنظیمهای مورد نیاز این نرمافزارها در قالب
پروندههایی در کنار پرونده اجرایی و سایر پروندههای دیگر آن ،عرضه و منتقل میشود.
کنجکاوی

چند نمونه از نرمافزارهایی را نام ببرید که الزم است راهاندازی شوند.
به عملیات راهاندازی یک نرمافزار«نصب نرمافزار» میگوییم.
در ادامه یکی از نرمافزارهای رایگان با نام  Cpu-zرا نصب میکنیم.
 1پرونده نصب نرمافزار را تهیه کنید.
پـرونـده نصب نـرمافزار یـا روی حافظه جانبی موجـود
است یـا آن را از اینترنـت بـارگیری ( )Downloadمیکنیم.
بـرای بـارگیری پـرونـده نـصب نـرمافزار  Cpu-zنشانی
 www.cpuid.com/softwares/cpu-z.htmlرا در مرورگر خود وارد
کنید .سپس محصول مورد نظر را انتخاب کنید (شکل .)28
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شکل  -28انتخاب محصول
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برای بارگیری محصول مورد نظر روی دکمه
 Downloadnowکلیک کنید (شکل  )29و
گزینه  Saveرا برای ذخیره پرونده اجرایی نصب
روی رایانه کلیک کنید (شکل .)29

شکل  -29بارگیری پرونده اجرایی محصول

 2پرونده نصب را اجرا کنید.
گزینه  Runرا برای شروع عملیات نصب کلیک
کنید.

 3مسیر نصب برنامه را مشخص کنید.
در حین عملیات نصب سؤالهایی از کاربر پرسیده میشود که به عملیات نصب کمک میکند و یا نرمافزار را
سفارشی ( )Customizeمیکند به این معنا که به سفارش کاربر ،مواردی مانند محل نصب بخشهای مورد نیاز
نرمافزار و غیره تعیین میشود.
دکمه رادیویی  accepttheagreementرا انتخاب کنید (شکل  .)30این گزینه نشان میدهد که ما با شرایط مجوز
استفاده از نرمافزار موافق هستیم .توصیه میشود تا حد امکان این شرایط برای نصب هر نرمافزار مطالعه شود چرا
که عالوه بر دریافت اطالعات مفید ،نکات حقوقی استفاده از نرمافزار برای کاربر ،تعیینکننده و مهم است.

شکل  -30تعیین مسیر نصب و پذیرش شرایط
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 4نرمافزار را نصب کنید.
ن شده برای نصب قرار گیرند.
روی دکمه  Installکلیک کنید تا یک نسخه از پروندههای نرمافزار در مسیر تعیی 
نوارهای رنگی ( ،)Progress barپیشروی مراحل نصب را نشان میدهند.
این کد ،مجموعهای از کاراکترها است که در انحصار شرکت تولیدکننده نرمافزار است.
برخی از تولیدکنندگان نرمافزار ،نرمافزارهای خود را بهطور رایگان ( )freeدر اختیار عموم قرار میدهند ،اما غالب
نرمافزارها از حق نشر ( )Copyrightبرخوردار هستند و باید خریداری شوند .با خرید نرمافزار کد محصول آن در
اختیار شما قرار خواهد گرفت که باید در فرایند نصب آن را در کادر مربوطه وارد کنید .پس از پایان نصب ،روی
دکمه  Finishکلیک کنید.
کنجکاوی

چرا برخی از تولیدکنندگان نرمافزار محصوالت خود را تا مدت مشخص (مث ً
ال  30روز) بهطور رایگان در اختیار
عموم قرار میدهند؟
 5برنامه را در منوی شروع پیدا کرده ،یک
 shortcutروی  Desktopایجاد کنید.

پژوهش

آیا نرمافزارهای نصبی را میتوان به شکل قابلحمل
درآورد؟

شکل  -31پایان عمل نصب

ارزشیابی مرحله 6
مراحل کار

نصب نرمافزار

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاهاستانداردرایانه
تجهيزات  :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب است
  پرونده اجرایی نصب نرمافزارزمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

اجرای پرونده اجرایی نصب نرمافزار  -انتقال پروندههای
مورد نیاز برای نصب نرمافزار به رایانه  -نصب نرمافزار و 3
تنظیمات آن  -اجرای نرمافزار

در حد انتظار

اجرای پرونده اجرایی نصب نرمافزار  -انتقال
پروندههای مورد نیاز برای نصب نرمافزار به رایانه -
شروع عمل نصب نرمافزار

2

پایینتر از حد
انتظار

اجرای پرونده اجرایی نصب نرمافزار

1

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل استفاده از نرمافزار محافظتی و نصب نرمافزار
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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نمره
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

 -1استفاده از نرمافزار متنی

 -2بهکارگیری نرمافزار گرافیکی/تصویری

-3استفاده از نرمافزارهای ضبط صدا و صوتی/تصویری
 -4استفاده از نرمافزارهای کمکی

-5استفاده از نرمافزار محافظتی
-6نصب نرمافزار

استاندارد عملکرد:

با استفاده از سیستمعامل و نرمافزارهای جانبی آن و براساس دانش کسب شده ،ایجاد پروندههای متنی ساده و گرافیکی/تصویری و صدا ،پخش پروندههای صوتی/تصویری ،محافظت
از اطالعات رایانه ،ضبط اطالعات روی لوح نوری و نصب نرمافزار را انجام داده ،از نرمافزارهای کمکی استفاده کند.

شاخصها :

شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

ایجادپروندهمتنی-درجمتن-انتخابابزارویرایش-ویرایشپروندهمتنی-ذخیرهپروندهدرمسیرتعیینشده-بازیابیپرونده-انجامتنظیماتچاپمتنمطابق
مواردخواستهشده

2

ایجاد پرونده گرافیکی/تصویری  -درج و ویرایش تصویر -درج و ویرایش متن -انتخاب ابزار رسم  -رسم شکل  -انتخاب ابزار ویرایش  -ویرایش شکل رسم شده  -ذخیره
پرونده گرافیکی/تصویری در محل تعیین شده  -انتخاب قالب پرونده گرافیکی/تصویری برای ذخیره  -بازیابی پرونده گرافیکی/تصویری

3

آماده کردن میکروفن -ضبط صدا   -انتخاب ابزار برای ایجاد و ویرایش پروندههای صوتی با قالب مناسب  -نشانه گذاری در زمان تعیین شده از صدای ضبط شده  -انتخاب
نرمافزار برای پخش فایلهای صوتی /تصویری  -بازکردن پرونده صوتی/تصویری  -پخش پرونده صوتی/تصویری

4

انتخاب و اجرای نرمافزار کمکی  -انتخاب عمليات رياضي  -انجام عمليات رياضي  -انتخاب نوع ماشین حساب  -درج و ويرايش يادداشت يادآور روي ميز كار  -ثبت
زمان يادآوري  -نگهداري زمان  -ضبط اطالعات روی لوح نوری با استفاده از سیستمعامل یا  نرمافزار جانبی

5

اجرای نرمافزار محافظتی  -انتخاب روش جستوجو -انتخاب محدوده جستوجو  -جستوجوی  بدافزارها در حافظه جانبی  -تشخیص بدافزارها و پروندههای آلوده
  -انتخاب عملکرد محافظتی برای بدافزار یا پرونده آلوده

6

اجرای پرونده اجرایی نصب نرمافزار -انتخاب مقصد انتقال پروندههای مورد نیاز برای نصب نرمافزار  -انتقال پروندههای مورد نیاز برای نصب نرمافزار به رایانه  -نصب
نرمافزار و تنظیمات آن  -اجرای نرمافزار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :رایانه دارای  DVD ROM Writerکه سیستمعامل روی آن نصب باشد  -بلندگو  -میکروفون یا  هدست  -لوح نوری خام  -پرونده تصویر -پرونده اجرایی نصب نرمافزار

کاربردی منتخب
زمان  70:دقیقه ( استفاده از نرمافزار متنی 10دقیقه  -بهکارگیری نرمافزار گرافیکی/تصویری   15دقیقه  -استفاده از نرمافزارهای ضبط صدا و صوتی/تصویری  10دقیقه  -استفاده
از نرمافزارهای کمکی   15دقیقه  -استفاده از نرمافزار محافظتی  10دقیقه  -نصب نرمافزار  10دقیقه)
معیار شایستگی:

مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

استفاده از نرمافزار متنی

1

2

بهکارگیری نرمافزار گرافیکی/تصویری

1

3

استفاده از نرمافزارهای ضبط صدا و صوتی/تصویری

1

4

استفاده از نرمافزارهای کمکی

1

5

استفاده از نرمافزار محافظتی

2

6

نصب نرمافزار

2

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:

کنترل کیفیت ،تفكر خالق ،به كارگيري فناوري مناسب ،مسئوليت پذيري ،مديريت کارها و پروژهها ،زبان فنی ،رعایت ارگونومی ،جلوگیری از آلوده شدن رایانه به وسیله
بدافزارها ،كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات) ،ایجاد اسناد الکترونیکی ،ذخیره و بازیابی اطالعات در لوح نوری و جلوگیری از دورریز کاغذ و اشغال

2

فضا ،تشخیص منافع و مضرات استفاده از نرمافزارهای کاربردی ،رعایت اصول اخالقی و قانونی در استفاده از نرمافزارها

میانگین نمرات:

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

*

75

واحد یادگیری 4
شایستگیتنظیماتسیستمعامل
آیا تا به حال پی بردهاید
     چگونه چند کاربر رایانه میتوانند بدون دسترسی به اطالعات یکدیگر ،با یک رایانه کار کنند؟
    سفارشی کردن میزکار و تنظیمات نواروظیفه را چگونه میتوان انجام داد؟
    تنظیمات زبان و زمان چگونه انجام میشود؟
    چگونه میتوان یک برنامه را از سیستمعامل حذف کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،انجام تنظیمات سیستمعامل شامل حساب کاربری ،سفارشی کردن میزکار ،زبان و
زمانها و مدیریت برنامهها است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از سیستمعامل نصب شده ،تنظیمات حساب کاربری ،سفارشی کردن میزکار ،تنظیمات زبان و زمان،
مدیریت برنامهها را براساس دانش کسب شده انجام دهد.
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ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

حساب کاربری User Accounts

آیاتابهحالبرایورودبهیکسامانهاینترنتیازحسابکاربریاستفادهکردهاید؟آیارویسیستمخوددرمنزل
حسابکاربریمجزادارید؟ضرورتاستفادهازحسابکاربریچیست؟یکحسابکاربریچهویژگیهاییباید
داشتهباشد؟
باتوجهبهگسترشاستفادهازرایانهواینترنت،استفادهازحسابکاربرییکضرورتاجتنابناپذیراست.برای
ارسالیکرایانامه()Emailبایدیکحسابکاربریایجادکنید.همچنینبرایدسترسیبهتراکنشهایمالی
حساببانکیخودبهیکحسابکاربرینیازدارید.بسیاریازتارنماهابرایاستفادهازامکاناتشانکاربرانرامجبور
میکنندحسابکاربریایجادکنند.برایاستفادهازرایانهشخصینیزبایدحسابکاربریایجادکرد.
حسابکاربریویندوزمشخصمیکندکهشمابهچهپروندههاوپوشههاییمیتوانیددسترسیداشتهباشیدو
یامیتوانیدمحیطویندوزخودراشخصیسازیکنید.باحسابکاربری،مشخصمیشودکهشماچهتغییراتی
میتوانیدرویسیستمانجامدهیدیابهشمااجازهمیدهدکهرایانهخودرابادیگرانبهاشتراﻙبگذارید.هر
شخصیبرایدسترسیبهحسابکاربریخویشبایدیکنامکاربریویکگذرواژه()Passwordداشتهباشد.
اهمیت گذرواژه
هر حساب کاربری ویندوز با دو مشخصه نام کاربری و گذرواژه مشخص میشود .البته تعیین گذرواژه اختیاری است.
برای تأثیر گذرواژه در محافظت از دادهها ،باید گذرواژه خوبی را انتخاب کنید .گذرواژه خوب دارای شرایطی است
که به اختصار بیان میشود:
ـ بهتر است گذرواژه به صورت ترکیبی باشد یعنی ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ ،اعداد و نویسه ویژه باشد.
ـ طول گذرواژه کوتاه نباشد؛ کمتر از  8نویسه نباشد.
ـ از کلمات با معنی یعنی کلمات موجود در دیکشنری انتخاب نشود.
ـ از اطالعات شخصی مانند نام ،نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،شماره همراه ،شماره دانشآموزی ،نام کاربری و ...استفاده
نشود.
ـ از الگوهای صفحه کلید استفاده نکنید .برای مثال گذرواژه qwertyمناسبنیست،زیرا در صفحه کلید حروف به
همین ترتیب قرار دارند و یا گذرواژه  qazwsxمناسب نیست چون منطبقبر کلیدهای دو ستون اول صفحه کلید
به صورت مورباست.
ـ از الگوهای ترتیبی حروف و اعداد مانند  abcde12345استفاده نکنید.
یادداشت

فعالیت گروهی

گذرواژه را به صورتی انتخاب کنید که یادآوری آن برای شما ساده و حدس زدن آن برای دیگران دشوار باشد.
در مورد اهمیت گذرواژه و ترکیبی بودن آن در گروه بحث کنید.
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کنجکاوی

با توجه به مطالب گفته شده جدول را تکمیل کنید.
ردیف

گذرواژه

1

12345678

2

password

3

fit@123#

4

Pa55w0RD

5

fiT@aK3#

6

c0mP4T3r@2

7

A1b2C3d4

ضعیف  -متوسط-
قوی -خیلی قوی

دلیل

ضعیفترین و قویترین گذرواژه را در جدول باال تعیین کنید.
در رایانهای که به صورت مستقل استفاده میشود سه نوع حساب کاربری وجود دارد که هر کدام دارای سطح
دسترسی متفاوتی هستند .سطح دسترسی تعیین کننده میزان دستیابی به بخشهای مختلف و تنظیمات سیستم
است .انواع حساب کاربری عبارتاند از:
     حسابهای کاربری مدیر سیستم ( :)Administrator Accountsبرای مدیریت کامل سیستم
     حسابهای کاربر 
ی استاندارد ( :)Standard Accountsبرای کارهای روزمره
     حسابهای کاربری مهمان ( :)Guest Accountsبرای کاربران موقت
اولین حساب کاربری که به همراه نصب ویندوز ایجاد میشود ،از نوع مدیر است .حساب مدیر باالترین سطح
دسترسی را دارد .با حساب مدیر میتوان هر تنظیمیرا روی سیستم انجام داد و هر برنامهای را نصب کرد .حساب
کاربری استاندارد میتواند برای کمک به حفاظت سیستم مورد استفاده قرار گیرد .با حساب کاربری استاندارد دارای
دسترسی محدودتری هستید و نمیتوانید تغییرات تأثیرگذاری روی سیستم ایجاد کنید .توصیه میشود پس از
نصب ویندوز یک حساب کاربری استاندارد برای انجام کارهای روزمره ایجاد کنید.
یادداشت

کاربر مهمان در ویندوز 10غیرفعال است و در صورت لزوم باید آن را فعال کرد.
کارگاه  1ایجاد کاربر جدید

 1یک حساب کاربری ایجاد کنید.
در منوی شروع روی گزینه  ،Settingsسپس روی گزینه
 Accountsکلیک کنید.
گزینه  Family & Other Peopleرا انتخاب کرده،
گزینه  Add someone else to this PCرا کلیک کنید
(شکل .)32
شکل  -32پنجره User Account
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 2برای حساب کاربری امکان دسترسی یا عدم دسترسی ایجاد کنید.
اگر بخواهید حساب کاربری ایجاد شده از حساب ویندوز ،Office ،رایانامهoutlook.com، OneDrive، Skype ،
یا  Xboxاستفاده کند ،باید آدرس رایانامه یا شماره تلفن را در کادر تعبیه شده وارد کنید ولی برای ایجاد حساب
,
,
کاربری بدون دسترسیهای گفته شده ابتدا گزینه  I dont have this persons sign-in informationرا انتخاب
کرده ،سپس دکمه  Nextرا کلیک کنید (شکل .)33
برای ایجاد یک کاربر محلی بدون دسترسی مایکروسافتی گزینه  Add a user without a Microsoft accountرا
انتخاب کنید .اگر حساب کاربری مایکروسافتی ایجاد کردهاید باید نشانی و گذرواژه رایانام ه را در کادرهای مربوطه
وارد کنید .برای ایجاد رایانامه جدید در صورت اتصال به اینترنت روی گزینه  Get a new email addressکلیک
کنید (شکل .)34

شکل  -34تعیین نوع حساب کاربری بدون حساب مایکروسافت

شکل  -33کادر درج نشانی رایانامه

 3ویژگیهای حساب کاربری را درج کنید.

در پنجره  ،Create an account for this PCنام کاربر( ،)User nameگذرواژه ( ،)Enter passwordتکرار گذرواژه
( )Re-enter passwordو همچنین یادآور گذرواژه ( )Password hintرا وارد کنی د (شکل .)35
فهرست حسابهای کاربری در پنجره  Logonویندوز نمایش داده میشود و میتوان کاربر مورد نظر را به راحتی
انتخاب کرد (شکل .)36

شکل  -36پنجره  - Logonبا دو کاربر  

شکل    -35کادر درج مشخصات حساب کاربری
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کنجکاوی

فیلم

    Password hintچیست؟
   چگونه میتوان یک گذرواژه تصویری برای کاربر جدید اختصاص داد؟
   تفاوت کاربر محلی با کاربر مایکروسافت چیست؟
فیلم شماره  :10115ایجاد کاربر جدید
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

   کاربری به نام  User1از نوع استاندارد ایجاد کرده ،گذرواژه آن را  s-user@1قرار دهید.
     با کمک هنرآموز خود امکان انجام عملیات زیر را بهوسیله انواع حساب کاربری بررسی کرده ،نتیجه را در
جدول تعیین کنید.
جدول  -4عملیات انواع حساب کاربری
عنوان عملیات

کاربر مدیر

کاربر استاندارد

اجرای برنامههای نصب شده
ایجاد پوشه
تغییر گذرواژه و تصویر مربوط به همین کاربر
نصب نرمافزار جدید
حذف نرمافزار نصب شده
فعال یا غیرفعال کردن سختافزار
انجام تنظیمات امنیتی
قالببندی درایوهای دیسک سخت
امکان تغییر ساعت و تاریخ سیستم
ایجاد پرونده جدید در فهرست ریشه درایو C
تغییر تنظیمات حساب کاربری دیگران

تغییرات زیر را میتوان روی حساب کاربری اعمال کرد:
     تغییر عکس حساب کاربری                                    ایجاد و تغییر گذرواژه
     تغییر نوع حساب کاربری                                       غیرفعال کردن حساب کاربری
     تغییر نام حساب کاربری                                        تعیین گذرواژه تصویری
     ورود با حساب کاربری مایکروسافت                          انتساب یک برنامه ویندوزی به حساب کاربری
فیلم

فیلم شماره  :10116تنظیمات حساب کاربری
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی
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   نوع کاربر  User1را به مدیر تبدیل کنید.
   گذرواژه کاربر  User1را به  12345678تغییر داده ،برای آن تصویری در نظر بگیرید.
تنظیمی انجام دهید که برای نمایش کادر دریافت نام کاربر و گذرواژه ،نیاز به فشردن کلید ترکیبی Ctrl+Alt+Delete
باشد.
   برای حساب کاربری  User1یک تصویر دلخواه قرار دهید.

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
برداشت

آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

نتایج
ممکن

شرایط عملکرد

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

شایستگیهای
غیرفنی

مسئولیت پذیری   -تصمیم گیری   -آموزش
دیگران    -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي  و
الكترونيكي (ابزار و  تجهيزات)

توجهات زیست
محیطی
نگرش

قابل قبول

انتخاب گذرواژهای برای حساب کاربری که
قابل حدس زدن نباشد  -دقت در تعیین
سطح دسترسی با توجه به محدودیتهای
تعیین شده بهوسیله کاربر

غیرقابل
قبول

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه پس
از انجام عملیات تعیین شده  -حفاظت از
تجهیزات کارگاه

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

2

1

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

ارزشیابی مرحله1
مراحل کار

ایجاد حساب کاربری

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

نتایج
ممکن

مكان:کارگاهاستانداردرايانه

باالتر از حد
انتظار

شرایط عملکرد

زمان10:دقیقه

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد حساب کاربری استاندارد و ویرایش آن -ویرایش
حساب کاربری مدیر

3

در حد انتظار

ورود با حساب کاربری تعیین شده  -ایجاد حساب
کاربری استاندارد

2

پایینتر از حد
انتظار

ورود با حساب کاربری تعیین شده

1

تجهيزات  :رایانهای که سیستم عامل
روی آن نصب است.

استاندارد

نمره

کارگاه  2سفارشی کردن میزکار

گاهی الزم است تصویر میزکار را تغییر دهید و یا محافظ صفحه نمایش را تنظیم کنید.
برای دسترسی به پنجره تنظیمات میزکار سه روش وجود دارد:
روش اول :راست کلیک روی میزکار و انتخاب گزینة Personalize
روش دوم :دسترسی از طریق برنامه SettingsوسپسپنجرةPersonalization
روش سوم :استفاده از کلید ترکیبی  + iو سپسپنجرةPersonalization
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فعالیت کارگاهی

در جدول  5گزینههای پنجره  Personalizationرا براساس شمارههای شکل  37تکمیل کنید.
شماره

جدول  -5گزینههای پنجره Personalization

گزینهها

1
2

شرح

تغيير تصویر پسزمینه میزکار

Colors
تغییر تصویر صفحه قفل (صفحه انتخاب
نام کاربری و ورود گذرواژه)

3
4

Themes

5

Start

6

Taskbar

استفاده از الگوهای نمایشی

شکل  -37گزینههای سفارشی کردن میزکار

یادداشت

برای سفارشی کردن میزکار الزم است ویندوز فعال باشد.

کنجکاوی

چگونه میتوان به فعال بودن ویندوز پی برد؟
 1پس زمینه میزکار را تغییر دهید.

مفهوم این پیام چیست؟

شکل  -38تنظیمات پسزمینه
فعالیت کارگاهی
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   یک تصویر دلخواه در مرکز میزکار قرار دهید.
   تصاویر موجود در یک پوشه دلخواه را با فاصله زمانی یک دقیقه و به صورت اسالیدی روی میزکار قرار دهید.
   رنگ پسزمینه میزکار را به رنگ دلخواه تغییر دهید.

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
فیلم

فیلم شماره  :10117تنظیمات  Themesو Lock screen

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

یک الگوی نمایشی با نام خودتان ایجاد کنید که دارای تنظیمات زیر باشد:
   دو تصویر در نرمافزار  Paintایجاد کنید ،سپس آنها را به عنوان تصاویر پس زمینه طوری قرار دهید که هر 5
دقیقه تصویرها عوض شوند.
   رنگ نوار وظیفه را قرمز و شفاف انتخاب کنید.
 2محافﻆ صفحه نمایش ( )Screen Saverرا فعال
کنید.
محافظ صفحه نمایش ،برنامهای است که اگر از رایانة
روشن استفاده نشود ،پس از مدت زمان مشخص و
قابل تنظیم فعال میشود .اولین صفحه نمایشها از
المپهای پرتوی کاتدی ( )CRTاستفاده میکردند،
که با  شلیک نور از داخل لوله فسفری روی صفحه،
نقاط نورانی بر صفحه نمایش ایجاد میکردند .در صفحه
نمایشهای قدیمیمانند  CRTاستفاده از برنامه محافظ
صفحه نمایش سبب میشد تا از سوختگیهای فسفر
صفحه نمایش جلوگیری شود .فسفر برای تشکیل
پیکسلهای نوری صفحه نمایش استفاده میشد .با
پیشرفت فناوری صفحه نمایش این خطر کمتر صفحه
نمایش را تهدید میکند؛ ولی هنوز به دالیل امنیت،
سرگرمی ،تبلیغات و محاسبات مربوط به منابع پردازش
شکل  -39تنظیمات محافظ صفحه نمایش
سیستم ،در زمانی که از رایانه استفاده نمیشود ،برنامه
محافظ صفحه نمایش کاربرد دارد .برنامههای محافظ صفحه نمایش همراه با نصب سیستمعامل در دسترس هستند
و در تنظیمات صفحه نمایش  فعال میشوند .همچنین نسخههای رایگان آن از اینترنت قابل دریافت است.

فعالیت کارگاهی

پژوهش

یک محافظ صفحه نمایش با زمان فعال شدن  5دقیقه قرار دهید (شکل .)39
در پنجره تنظیمات صفحه نمایش ،در رابطه با عملکرد  Timeout Settingsتوضیحات الزم را همراه با انجام
تنظیمات بیان کنید.
 3تنظیمات منوی شروع را با توجه به نیاز خود تغییر دهید.
تنظیمات این بخش شامل شش انتخاب برای فعال یا غیرفعالکردن گزینه مورد نظر و یک انتخاب برای اضافه کردن
پوشههای خاص به منوی شروع است.
83

با توجه به شمارهها در شکل  40و به کمک هنرآموز خود جاهای خالی را  در جدول زیر کامل کنید.
جدول  -6شرح گزینههای تنظیمات منوی شروع
شماره

شرح

1

نمایش تعداد بیشتری از برنامههایی که به صورت کاشی در منوی شروع قرار دارند.

2

نمایش برنامههای پیشنهادی برای نصب

3
4
5
6
7
فعالیت کارگاهی

منوی شروع تمام صفحه میزکار را در بر میگیرد.
برای اضافه کردن پوشههای خاص به منوی شروع استفاده میشود.

شکل  -40تنظیمات منوی شروع

   پوشه  Downloadsرا به منوی شروع اضافه کنید.
  فهرست پوشههایی که میتوان به منوی شروع اضافه کرد را بنویسید.
 4تنظیمات نوار وظیفه  Taskbarرا با توجه به نیاز خود تغییر دهید.
با توجه به شمارهها در شکل  41و به کمک هنرآموز خود جدول  7را کامل کنید.
جدول  -7شرح گزینههای تنظیمات نوار وظیفه
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8

شرح
قفل کردن نوار وظیفه بهطوری که نتوان آن را جابهجا کرد.
مخفی شدن خودکار نوار وظیفه وقتی که ویندوز در حالت تبلت قرار دارد.
دکمههای روی نوار وظیفه کوچک میشوند.
قرار گرفتن برنامه  PowerShellبه جای برنامه  Command Promptدر منو
زمانی که روی منوی شروع راستکلیک میکنید.
تعیین محل قرار گرفتن نوار وظیفه

9

شکل  -41تنظیمات نوار وظیفه

 5تنظیمات ناحیه اعالن( )Notification Areaرا با توجه به نیاز خود تغییر دهید.
شماره
1
2
84

جدول  -8شرح گزینههای تنظیمات ناحیه اعالن
شرح

برای نمایش یا پنهان کردن نمادهای نوار وظیفه مورد استفاده قرار میگیرد.
برای نمایش یا پنهان کردن نمادهای سیستم در ناحیه اعالن استفاده میشود.

شکل  -42تنظیمات ناحیه اعالن
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فعالیت کارگاهی

برداشت

   تنظیمی انجام دهید که ساعت سیستم در ناحیه اعالن نمایش داده نشود.
    نماد بلندگو را در نوار وظیفه نمایش دهید.
آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

ارزشیابی مرحله2
مراحل کار

سفارشی کردن
میزکار

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که سیستم
روی آن نصب است.
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

در حد انتظار
پایینتر ازحد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

تغییر رنگ و تصویر میزکار -تنظیمات نمایش
نمادهای روی میزکار -تنظیمات -Themes
تنظیمات محافظ صفحه -تنظیمات نوار وظیفه-
تنظیمات منوی شروع -تنظیمات نوار اعالن
تغییر رنگ و تصویر میزکار -تنظیمات نمایش
نمادهای روی میزکار -تنظیمات منوی شروع -
تنظیمات محافظ صفحه
تغییر رنگ و تصویر میزکار

3

2
1

کارگاه 3تنظیم زمان و تاریخ()Date and Time

یکی از سؤاالتی که بچهها از والدین خود میپرسند ،این است که چه روزی از هفته به دنیا آمدهاند؟ شما برای
برنامهریزیهای روزانه خود یا یادآوری قرار مالقاتهای خود چه کاری انجام میدهید؟ اگر در سفر خارجی رایانه
قابل حمل خود را به همراه داشته باشید ،برای نمایش ساعت کشور مقصد و ایران از چه برنامهای استفاده میکنید؟
برای پاسخ به سواالت باال الزم است به بررسی برنامه  Date and timeبپردازیم .بسیاری از کشورها ساعت محلی
متفاوتی دارند .کارکرد دقیق این ساعت در رایانهها و گوشیهای همراه به تعیین منطقه زمانی وابسته است .منطقه
زمانی بر اساس ساعت گرینویچ برای هر کشوری تعیین میشود .فاصله زمانی تهران تا ساعت گرینویچ  +3:30است.
برای اجرای برنامه  Date and timeدر پنجره  Settingsبرنامه  Time & languageرا اجرا کرده ،برنامه
 Date and timeرا باز کنید.
    زمان رایانه را تنظیم کنید.
1
برای تنظیم زمان سیستم دو روش وجود دارد:
الف) روش خودکار :در این حالت باید گزینة  Set time automaticallyدر
وضعیت  onباشد (شکل  .)43تنظیم زمان سیستم با استفاده از اینترنت به طور
خودکار انجام میگیرد و کاربر نمیتواند زمان سیستم را به طور دستی تنظیم
کند؛ بنابراین دکمه  Changeبرای تغییر ساعت غیرفعال است.
ب) روش دستی :تنظیم زمان سیستم به صورت دستی انجام میگیرد .ابتدا شکل  -43انتخاب روش تنظیم زمان سیستم
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باید گزینه  Set time automaticallyرا در حالت  offقرار دهید یا غیرفعال کنید (شکل  ،)43سپس با کلیک کردن
روی دکمه  Changeبرای تغییر ساعت اقدام کنید ( شکل .)44
فعالیت کارگاهی

   برای سال چه محدودهای از اعداد قابل قبول است؟
   مشخصکنید تاریخ تولد شما چه روزی از هفته است.
   مشخصکنید اولفروردین1400چه روزی از هفته است.
 2منطقه زمانی را تنظیم کنید.
اگر منطقه زمانی را اشتباه انتخاب کنید و یا تغییر دهید ،سبب میشود ساعت سیستم نیز تغییر کند .برای نمونه
منطقه زمانی را بیروت  )Beirut) UTC +1:30انتخاب کنید .مالحظه خواهید کرد که ساعت سیستم شما بر اساس
کشور لبنان تنظیم خواهد شد .برای مثال بهجای ساعت  11:30ساعت  10:00نمایش داده خواهد شد.
شکل  -44تغییرات Date and time

 3تنظیمیانجام دهید که ساعت رسمیدر آغاز بهار به طور خودکار جلو کشیده شود.
بسیاری از کشورها در طول سال در ایام خاصی ساعت رسمیکشور را یک ساعت به جلو میبرند .در ایران در روز
اول فروردین ساعت رسمیکشور یک ساعت به جلو کشیده میشود و در روز اول مهر به روال عادی برمیگردد .این
کار به منظور استفاده بهینه از انرژی خورشیدی و صرفهجویی در مصرف برق است .با قرار دادن گزینه Adjust for
 daylight saving time automaticallyدر حالت  onاین عمل به طور خودکار در سیستم انجام میشود (شکل .)45

شکل  -45تنظیم ساعت رسمی

 4قالب نمایش تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.
برای تغییر قالب نمایش تاریخ و ساعت روی گزینه   Change date and time formatsکلیک کنید .در این کادر
تمام قالبهای گفته شده نمایش داده میشوند و قابل تغییر نیز هستند ( شکل .)46
فعالیت کارگاهی

   با توجه به شکل  46کاربرد هر یک از تنظیمات Long time , Short time , Long date , Short dateرا
بنویسید.
  تنظیماتی انجام دهید که در بخش اعالن با قرار دادن ماوس
روی ساعت سیستم نام روز هفته نیز نمایش داده شود.
شکل -46قالب نمایش تاریخ و ساعت

پژوهش
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بررسی کنید اولین روز کاری هفته در کشو ر لبنان ( )Lebananچه روزی است؟
 5ساعت ویندوز را درگوشه صفحه نمایش قرار دهید.
فرض کنید یکی از اقوام نزدیک شما برای مدتی در کشور دیگری زندگی میکند و شما با نرمافزار گفتوگوی
اینترنتی که در رایانه خود نصب کردهاید به صورت برخط ( )Onlineدر ارتباط هستید و میخواهید مطمئن شوید
که ساعت تماس شما ،ساعت استراحت در آن کشور نباشد .برای این مسئله ویندوز امکان نمایش ساعت سه کشور
را بهطور همزمان برای شما فراهم کرده است.
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روی گزینه  Add clocks for different time zonesکلیک کنید Date and Time .با سه زبانه ظاهر میشود.
در برگه  Additional Clocksعالوه بر ساعت جاری سیستم میتوانید دو ساعت دیگر را اضافه کنید (شکل .)47
فعالیت کارگاهی

   ساعت دهلینو ( )New Dehliرا به رایانه اضافه کنید .اختالف زمانی برای تهران و دهلینو چند ساعت است؟
   ساعت مسکو و پکن را به رایانه اضافه کنید.
برگه  Internet Timeبرای تنظیم ساعت رایانه با ساعت دقیقی است که در اینترنت قرار دارد (شکل .)48

شکل  -48تنظیم ساعت سیستم با سرور ساعت ویندوز

شکل   -47افزودن ساعت جدید

کارگاه  4تنظیمات زبان ()Language
دوست شما به تازگی رایانهای خریده است ولی نمیتواند فارسی تایپ کند .عالوه بر آن تقویم رایانهاش به صورت
میالدی است و نیاز به تقویم هجری شمسی دارد .یکی از دوستان شما در حال فراگیری زبان روسی است و از شما
میخواهد رایانهاش را تنظیم کنید تا بتواند متن روسی هم تایپ کند .کاربری که با ویندوز 10کار میکند باید
بتواند زبان سیستم خود را به زبان دلخواه تغییر دهد .برای تغییر زبان سیستم در پنجره  Time&languageاز
گزینه  Region & languageاستفاده کنید.
 1کشور مورد نظر را انتخاب کنید.
برای تنظیم دقیق زبان سیستم ابتدا باید کشور خود را انتخاب کنید .برای این که بتوانید تایپ التین و فارسی
انجام دهید ،باید زبان فارسی را اضافه کنید .برای تعیین کشور در بخش  Country or regionکشور مورد نظر را
انتخاب کنید.
 2زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
به منظور اضافه کردن زبان برای تایپ با صفحه کلید ،ابتدا روی  Add a languageکلیک کنید و در فهرست ظاهر
شده زبان مورد نظر(زبانفارسی یا  )Persianرا انتخاب کنید (شکل .)49
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 3زبان مورد نظر خود را حذف کنید.
برای حذف زبان اضافه شده ،ابتدا با کلیک روی زبان مورد نظر آن را انتخاب کرده ،سپس با کلیک روی دکمه
 Removeآن را حذف کنید.
زبان پیشفرض ویندوز را نمیتوان حذف کرد .برای زبان پیشفرض سیستم دکمههای  Removeو Set as default
غیرفعال است .برای حذف زبان پیشفرض ابتدا باید آن را از حالت پیشفرض خارج کرده ،سپس نسبت به حذف
آن اقدام کنید.
اگر بخواهید زبانی به عنوان زبان پیشفرض سیستم باشد،
باید روی دکمه  Set as defaultکلیک کنید .با استفاده
از  Optionsمیتوان زبانهای مشابه زبان انتخاب شده را
اضافه کرد.

شکل  -50حذف زبان

شکل  -49اضافه کردن زبان

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

تنظیمات زبان و
زمان

88

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
و دارای حساب کاربری مدیر
است.
زمان10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تغییر منطقه زمانی  -تغییر تاریخ و زمان  -حذف
و اضافه کردن زبان  -نمایش ساعت چند کشور به
صورت همزمان  -تغییر قالب نمایش زمان

3

در حد انتظار

تغییر منطقه زمانی  -تغییر تاریخ و زمان  -حذف و
اضافه کردن زبان برای تایپ

2

پایینتر از حد
انتظار

تغییر تاریخ و زمان

1
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کارگاه  5حذف و نصب اجزا و برنامهها () Apps & features
نصب تعداد زیاد برنامهها ممکن است سبب کاهش سرعت
سیستم شود .گاهی الزم است برنامهای را حذف و دوباره
نصب کنید .برای حذف برنامهها الزم است کار با برنامه
 Apps & featuresرا فرا بگیرید.
     برنامه  Apps & featuresرا از فهرست System
1
اجرا کنید.
    فهرست برنامههای نصب شده را مرور کنید.
2
در پنجره  Apps & featuresفهرست برنامههای نصب
شده در رایانه نمایش داده میشود .برنامههایی که دارای
ی فارسی هستند ،در انتهای فهرست قرار دارند .در
اسام 
صورتی که تعداد برنامههای نصب شده روی رایانه زیاد
است ،برای پیدا کردن سریعتر برنامه مورد نظر ،نام برنامه
را در کادر جستوجو بنویسید (شکل .)51

 3یک برنامه را حذف کنید.
ابتدا برنامه مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس روی دکمه
 Uninstallکلیک کنید.
کنجکاوی

کاربر استاندارد  چگونه میتواند برنامهای را حذف  کند؟
در برخی از برنامهها گزینه  Modifyفعال است که با انتخاب
آن میتوان اجزای برنامه نصب شده را کم یا زیاد کرد و یا
این که برنامه را اصالح یا تعمیر ( )Repairکرد همچنین
میتوان برنامه را حذف ( )Removeکرد (شکل .)53

یادداشت

شکل  -51تنظیمات Apps & features

شکل  -52کادر User Account Control

در برخی از برنامهها در پنجره   Program Maintenance
گزینه  Reinstallبرای نصب مجدد هم وجود دارد.
 4برنامه پیشفرض برای پروندهها را تغییر دهید.
اگر بخواهید در رایانهای که چندین برنامه برای پخش فیلم
در آن نصب شده است ،با دابل کلیک روی پروندههای
فیلم ،پخش با برنامه مورد نظر شما انجام شود و یا این
که مرورگر پیشفرض ویندوز را تغییر دهید ،میتوانید از
برنامه  Default appsاستفاده کنید.
برای دسترسی به برنامه  Default appsابتدا پنجره

شکل  -53تغییر ،اصالح یا حذف برنامهها
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 Settingsرا باز کرده ،سپس روی گروه  Systemکلیک
کنید .در فهرست  Systemبرنامه  Default appsرا انتخاب
کنید .در ویندوز 10تعدادی از برنامههای مورد نیاز در
شش گروه دستهبندی شدهاند و در هر گروه برنامهای
بهطور پیش فرض تعیین شده است که با کلیک روی
برنامه مورد نظر میتوان برنامه پیشفرض را از فهرست باز
شده تغییر داد (شکل .)54
یادداشت

در صورت تغییر دادن برنامههای پیشفرض میتوانید
با کلیک روی دکمه  Resetتنظیمات را به حالت اولیه
برگردانید.

شکل  -54تغییر برنامه پیشفرض

گزینه  Choose default apps by file typeبرای تعیین برنامه پیشفرض براساس پسوند پروندهها در نظر گرفته
شده است به طوری که به ازای هر پسوند میتوان برنامه پیشفرض را براساس برنامههای نصب شده تغییر داد.
گزینه  Choose default apps by protocolبرای انتخاب برنامه پیشفرض از طریق فروشگاه ( )App storeاست.
فعالیت کارگاهی

برداشت

برنامهپیشفرضپسوندهایmp3راWindowsMediaPlayerقراردهید.
آنچه آموختم:
.1
 	.2
.3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

مدیریت برنامهها

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
و دارای حساب کاربری مدیر
است.
زمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

حذف یا تعمیر برنامههای نصبشده  -تغییر برنامههای
پیشفرض  -کم و زیاد کردن اجزای سیستمعامل

3

در حد
انتظار

حذف یا تعمیر برنامههای نصبشده  -تغییر برنامههای
پیشفرض

2

پایینتر از
حد انتظار

مشاهده برنامههای نصبشده  -حذف برنامههای
نصبشده

1

باالتر از
حد انتظار

معیار شایستگی انجام کار :

كسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد حساب کاربری و مدیریت برنامهها

 كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
 -1ایجاد حساب کاربری
 -2سفارشی کردن میز کار
 -3تنظیمات زبان و زمان
 -4مدیریت برنامهها

استاندارد عملکرد:

با استفاده از سیستمعامل نصب شده ،تنظیمات حساب کاربری ،سفارشی کردن میزکار ،تنظیمات زبان و زمان و مدیریت برنامهها را بر اساس دانش کسب شده
انجام دهد.

شاخصها :
شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

انتخابنوعحسابکاربریباتوجهبهسطحدسترسیتعیینشده-ویرایشحسابکاربریمدیر-ایجادحسابکاربریاستاندارد-ورودباحساب
کاربریتعیینشده-تغییرتنظیماتتعیینشدهحسابکاربری

2

تغییر رنگ زمینه میزکار -تنظیمات تعیین تصویر زمینه میزکار  -تنطیمات ایجاد الگوی نمایشی -تغییر الگوی نمایشی  -تنظیمات تعیین محافظ
صفحه نمایش  -تنظیمات صفحه قفل و ورود کاربر-تنظیمات افزودن گزینه به منوی شروع  -تنظیمات تغییر محل نوار وظیفه  -تنظیمات مخفی
کردن نوار وظیفه  -تنظیمات قفل کردن نوار وظیفه  -تنظیمات نمایش یا عدم نمایش نمادهای نوار وظیفه

3

تغییر منطقه زمانی  -افزودن ساعت یک منطقه زمانی  -تنظیمات تغییر تاریخ و زمان -تنظیمات نمایش همزمان چند ساعت  -تنظیمات تغییر
قالب نمایش زمان  -تنظیمات نمایش ساعت در میزکار -تنظیم تغییر ساعت بهار و زمستان -تنظیمات حذف و اضافه کردن زبان  -تنظیمات
تغییر زبان پیش فرض سیستم

4

مشاهده فهرست برنامههای نصب شده  -حذف برنامه نصبشده  -حذف یا تعمیر اجزای برنامهها  -تنظیمات تغییر برنامههای پیش فرض

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که سیستمعامل روی آن نصب و دارای حساب کاربری مدیر است.
زمان  50:دقیقه (ایجاد حساب کاربری  10دقیقه -سفارشی کردن میزکار  15دقیقه  -تنظیمات زبان و زمان  10دقیقه  -مدیریت برنامهها 10
دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد حساب کاربری

2

2

سفارشی کردن میزکار

1

3

تنظیمات زبان و زمان

1

4

مدیریت برنامهها

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری -تصمیمگیری  -آموزش دیگران -زبان فنی
رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
ی برای حساب کاربری که قابل حدس زدن نباشد -دقت در تعیین سطح دسترسی با توجه به
انتخاب گذرواژها 
محدودیتهای تعیین شده بهوسیله کاربر
میانگین نمرات:

نمره هنرجو

2

*

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

کار با نرمافزارهای اداری
هر دفترکار ،بنگاه اقتصادی یا اداره ،به نرمافزارهای اداری برای انجام کارهای خود نیازمند است .برخی از
این نرمافزارها بهطور ویژه برای آن مجموعه تهیه یا پیادهسازی میشود و برخی دیگر بین ادارهها و بنگاهها،
مشترک است .در این فصل در دو واحد یادگیري ،کار با نرم افزارهای اداری واژهپرداز و ارائه مطلب و نشر
رومیزی را فرا میگیرید که رایج و تقریبا مشترک بین دفاتر کار است .نرمافزار نخست به نام  Wordبرای ایجاد
و ویرایش سندهای متنی بهکار میرود و نرم افزار دیگر با نام  PowerPointکاربرد ارائه مطلب دارد .در نرم
افزار  Publisherمیتوانید بروشور تبلیغاتی و یا کارت ویزیت طراحی کنید و برای کار در یک دفتر آماده شوید.

واحد یادگیری 5
شایستگی کار با نرمافزار واژهپرداز
آیا تا به حال پی بردهاید
استفاده از نرمافزارهای پردازش متن چه تأثیری بر سرعت عملکرد کاری دارد؟
چگونه میتوان با نرمافزار واژهپرداز طرحهای پیچیده رسم کرد؟
چگونه میتوان با استفاده از نرمافزار واژهپرداز جداول اطالعاتی تهیه کرد؟
چگونه میتوان یک فهرست خودکار برای کتاب تولید کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگي کار با نرمافزار اداری واژهپرداز است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از امکانات نرمافزار واژهپرداز و براساس دانش کسبشده ،ایجاد ،قالببندی ،مدیریت و چاپ سند را انجام
دهید.
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ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ

نرمافزار واژه پرداز Word

در بخش نرمافزارهای جانبی خواندیم که نرمافزارهای متنی
امکان درج ،ذخیره ،بازیابی ،ویرایش و چاپ متن را فراهم
میکنند .نرمافزارهای متنی که امکانات حرفهایتر نظیر
قالببندی متن و تصویر را در اختیار کاربران قرار میدهند،

شکل -1نماد نسخههای مختلف نرمافزار Word

واژهپرداز نامیده میشوند .متداولترین نرمافزار واژهپرداز  Microsoft Wordاست .از جمله امکانات عمومینرمافزار
 Microsoft Wordمیتوان به درج جدول ،عناصر گرافیکی و فرمولهاي ریاضی اشاره کرد.

فعالیت کارگاهی

پژوهش

منوهاي مختلف برنامه  Wordرا بررسي كنيد و امكانات ديگري از اين نرمافزار را بنويسيد.
.1
.2
.3
درباره نرمافزارهای واژهپرداز متنباز تحقیق کنید.
کارگاه  1ایجادسند در واژهپرداز
 1نرمافزار  Wordرا باز کنید.
شكل 2يكي از روشهاي دسترسي به نرمافزار  Wordرا
نشان ميدهد .با روش ديگري برنامه را اجرا كنيد.
 2سند جدید ایجاد کنید.
پروندهای که بهوسیلة نرمافزار واژهپرداز ایجاد میشود ،سند
( )Documentمحسوب میشود .سند میتواند عالوه بر متن
دربرگیرندة تصویر ،جدول و نمودار باشد.

شکل  -3نمونهای از یک سند

شکل -2دسترسی به نرمافزار  Wordاز منوی شروع
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برای ایجاد سند جدید از زبانه  Fileگزینه  Newرا
انتخاب کنید .شكل 4الگوهای آماده اسناد را نشان
ميدهد .الگوی  Blank Documentرا انتخاب کنید.
کنجکاوی

فیلم

آیا کتاب شما یک سند است؟ چرا؟
الگوهای آمادۀ اسناد چه مزیتی دارند؟
یک سند  Wordاز یک یا چند صفحه تشکیل شده
است .به محض ایجاد یک سند جدید ،اشارهگر روی
خط اول قرار میگیرد.

شکل -4ایجاد سند جدید

فیلم شماره  :10118اجزای نرمافزار Microsoft Word 2016

فيلم را مشاهده کنید و فعاليت زير را انجام دهيد.
فعالیت کارگاهی

نام اجزای محیط  Wordرا در جدول زیر بنویسید.
نام فارسی

نام التین

تصویر

Ribbon
خط کش

Quick Access Toolbar

 3متن زیر را تایپ کنید.

نرمافزار «ویراستیار» ( )Virastyarافزونهای برای ( )microsoft wordاست که قابلیتهای متعددی را برای کاربران فارسی
زبان فراهم میکند .نرمافزار ویراستیار امکان پشتیبانی از نسخههای متفاوت  Microsoft Wordو ویندوز را دارا است .این
نرمافزار به صورت رایگان و متنباز معرفی میشود.

قابلیتهای ویراستیار
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غلطیاب امالیی ویراستیار از کارایی باال و سرعت مناسبی برخوردار است .از موارد کارکرد غلطیاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصالح امالی واژهها ،ارائ ه فهرستی از واژههای صحیح پیشنهادی ،اصالح انواع غلطهای فاصلهگذاری ،چسبیدن واژههای متوالی به
هم ،درج فاصلة اشتباه میان واژگان ،اصالح فاصلهها ،تلفیق درج اشتباه فاصله و چسبیدن واژههای متوالی ،تشخیص و اصالح واژههای
با پسوند ،تشخیص و اصالح تکرار متوالی واژه ،اصالح غلطهای ناشی از همآوایی ،امکان افزودن واژههای جدید به واژهنامه ،امکان
اصالح یک مورد غلط به طور یکباره در کل متن ،امکان نادیده گرفتن یک مورد غلط و عدم اصالح آن ،امکان نادیده گرفتن یک مورد
غلط و عدم اصالح آن در کل متن.

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ

 4از ابزار ترازبندی مطابق متن استفاده کنید.
کنجکاوی

نام و کاربرد ابزارهای مورد استفاده در تایپ متن ویراستیار را در جدول زیر بنویسید.
نماد

فعالیت کارگاهی

فعالیت منزل

نام

کاربرد

 .1پوشهای به نام «نرمافزارهای اداری» ایجاد کنید.
 .2سند ایجاد شده را به نام «نرمافزار ویراستیار» در پوشه ایجاد شده ذخیره کنید.
 .3روي متن ،ويرايشهاي الزم را مطابق سلیقه خود انجام دهيد.
 .4سند را ذخیره کنید.
 .5در پوشه «نرمافزارهای اداری» پرونده را با نام جدید «بوستان سعدی» ذخیره کنید.
سندی با محتوای زیر ایجاد کنید و با نام «اینترنت اشیاء» ذخیره کنید.

ِ
اینترنت اشیاء ( )Internet of Thingsمفهومیجدید در دنیای فناوری و ارتباطات است .به صورت خالصه «اینترنت اشیاء» فناوری
مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان ،حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکههای ارتباطی،
شود.
اعم از اینترنت ،فراهم می 
برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  2تنظیمات صفحه
 1سند «دانشنامه» را از روی لوح نوری باز کنید.

 2حاشیههای صفحه را تنظیم کنید.
از زبانه  Layoutروی گزینه  Marginsکلیک کنید .به کمک گزینههای این منو میتوانید حاشیههای چهار طرف
صفحه را تنظیم کنید (شکل  .)5روی گزینه  Custom Marginsدر انتهای کادر کلیک کرده ،حاشیههای صفحه را
به دلخواه تعیین کنید (شکل .) 6
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شکل  -7تعیین جهت صفحه

شکل-6کادر تنظیمات صفحه

شکل  -5حاشیه صفحه

 3جهت صفحه را تعیین کنید.
برای تعیین جهت کاغذ افقی یا عمودی روی گزینه  Orientationاز زبانه  Layoutکلیک کنید (شکل .)7
یادداشت

برای تعیین جهت صفحه به کمک کادر محاوره  Page Setupاز بخش ..........استفاده میشود.
 4اندازه صفحه را انتخاب کنید.
برای تعیین اندازه صفحه از زبانه  Layoutگزینه  Sizeرا انتخاب کنید (شکل .)8
برای انجام تنظیمات بیشتر برای اندازه صفحه روی دکمه More page Size......کلیک کنید (شکل .)8
میتوان پهنا و ارتفاع صفحه را به دلخواه تغییر داد (شکل.)9

شکل  -9تنظیمات بیشتر اندازه صفحه
فعالیت کارگاهی
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شکل  -8تعیین اندازه صفحه

در کادر  Page Setupو از برگة  ،Marginsکاربرد گزینه  Gutterرا بررسی کنید.
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کارگاه  3ویرایش متن
برای کار با متن ،ابتدا باید اجزای متن را بشناسیم .واژه ،جمله و بند ( )Paragraphاجزاي متن را تشكيل ميدهند.
 1سند «بوستان سعدی» را باز كنيد.
 2متن زیر را در انتهاي سند تايپ كنيد.

کتاب بوستان سعدی از نظر محتوا به اخالق ،تربیت ،سیاست و مسائل اجتماعی پرداخته است.

 3اشارهگر را روی واژه «کتاب» قرار داده ،دو بار کلیک کنید.
با اين عمل ،واژه «كتاب» انتخاب ميشود .براي انتخاب متن ميتوان از كشيدن ماوس نيز استفاده كرد .متداولترین روش
برای انتخاب متن ،كشيدن ماوس روی متن است اما انتخاب متن به کمک کلیدهای کنترلی و کلیک ماوس سریعتر است.
 4واژه انتخاب شده را با رنگ و قلم ()Fontدلخواه ،قالببندي كنيد.
اولین و مهمترین مزیت واژهپردازها نسبت به نرمافزارهای متنی ساده ،امکان تغییر قالب متن است .به تغییر شکل
ظاهری متن با هدف افزایش جذابیت یا تأکید روی متن ،قالببندی متن ( )Formattingمیگویند .قالببندی
متن شامل رنگ ،نوع ،اندازه ،سبک و جلوه قلم است .بعد از انتخاب ،كادر قالببندي كوچكي باز ميشود .به جاي
استفاده از ريبون اصلي ميتوانيد از اين كادر كمك بگيريد (شکل.)10
 5به کمک دکمه
قالببندی در ریبون  Homeگروه
 Fontواژه «تلفیق» را پاک کنید.

ی واژهگان
 6به کمک ابزار  Format Painterقالببند 
«کتاب» و « اصالح» را یکسان کنید.

 7اشارهگر را در هر جایی از بند قرار داده و سه بار کلیک کنید.

 8تعداد واژگان متن خود را در بخش پایین صفحه
ببینید و یادداشت کنید.
تعداد بندها ،خطوط و نویسههای سند را نشان دهید.
برای انتخاب کل متن چگونه عمل میکنید؟
یادداشت

فعالیت کارگاهی

شکل  -10قالببندی متن به کمک نوار ابزار کوچک قالببندی

بعد از انتخاب متن ،کادر کوچکی برای قالببندی ظاهر میشود .برای بستن این کادر یکی از کلیدهای کنترلی
مث ً
ال  Shiftرا فشار دهید.
متن زیر را تایپ کنید.

مشخصههای جوش شیرین یا  Sodium bicarbonateعبارتند از:

فرمول مولکولیNaHCO3 :

جرم مولی184.007 g/mol :

شکل ظاهریWhite crystals :
چگالی2.2 g/cm3 :

دمای ذوب  50درجه سلسیوس 122( ،درجه فارنهایت 323 ،کلوین )
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یادداشت

از کلیدهای ترکیبی  Ctrl+Bبرای توپر شدن Ctrl+U ،برای زیرخطدار شدن و  Ctrl+Iبرای مایل شدن متن
استفاده میشود.کلیدهای میانبر را از کتاب همراه هنرجو استخراج کنید.
 9تمام نقطههای انتهای جملهها را در یک بند حذف کنید و با کمک کلید  Ctrlسعی کنید یک جمله
را انتخاب کنید.
آیا جمله انتخاب میشود؟ چرا؟

فعالیت کارگاهی

با توجه به شیوههای انتخاب ،جدول مقابل
را پر کنید.

بخشی از متن

روش انتخاب

واژه
جمله
پاراگراف
تمام متن

کارگاه  4ایجاد فهرست نشاندار و شمارهدار
هنگامیکه بخواهیم عناصر یک فهرست را به صورت مشخصتری درج و سازماندهی کنیم دو روش نشاندار
( )Bulletو شمارهدار( )Numberingبیشترین کاربرد را پیدا میکنند .نشانهها به صورت نمادهایی در ابتدای هر
عنصر فهرست نمایان میشوند .در روش شمارهدار نیز ،عناصر فهرست به ترتیب شمارهگذاری میشوند.
 1فهرست ایجاد کنید.
در گروه  Paragraphاز زبانه  Homeروی پیکان کنار دکمه Bullets
را
کلیک کنید و از میان نشانهایی که نمایان میشود عالمت
انتخاب کنید .سپس فهرست  9اثر تاریخی را به تفکیک استان درج
کنید.
کنجکاوی

چگونه میتوان نشانههای دیگری به کتابخانه نمادها اضافه کرد؟
واژه «اصفهان» را با سبک قلم درشت ( )Boldبنویسید.
کلید  Enterرا فشار دهید و عنصر دوم فهرست یعنی «خوزستان»
را درج کنید .این عمل را برای «شیراز» نیز تکرار کنید.

کنجکاوی
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عناصر دیگر فهرست ،از لحاظ قالببندی چگونهاند؟

اصفهان
.1مسجد شیخ لطفاهلل
.2آتشگاه اصفهان
.3خانه بروجردیها
خوزستان
.4چغازنبیل
.5آرامگاه دانیال نبی
.6پل ساسانی
شیراز
.7شاهچراغ
.8پاسارگاد
.9نقش رستم
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 2نشانههای فهرست را قالببندی کنید.
نشانهها به طور معمول نویسههای ویژهای هستند که در قلمهای مختلف نهاده شدهاند .بنابراین میتوان آنها را مانند
دیگر نویسهها قالببندی کرد .روی یکی از نشانهها دابل کلیک کنید تا انتخاب شود.
رنگ آن را تغییر دهید.
بهوسیلة دکمه
 3نام آثار تاریخی را زیر عنوان هر استان فهرست کنید.
مکاننما را به انتهای واژه «اصفهان» ببرید و کلید  Enterرا فشار دهید .با این عمل یک عنصر خالی پس از عنصر جاری
به فهرست اضافه میشود .کلید  Backspaceرا فشار دهید تا نشانه جدید حذف شود و بتوانید مطلب جدید را زیر
عنوان عنصر جاری یعنی واژه «اصفهان» درج کنید .عالمت پیکان کنار دکمه ( )Numberingرا کلیک کنید .از کادر
نمایش داده شده نوع شمارهبندی مورد   نظر را انتخاب کنید .به این ترتیب عنصر فهرست جدید با شماره  1درج میشود.
فهرست آثار استان اصفهان را درج کنید .برای درج عنصر بعدی از کلید  Enterاستفاده کنید .خواهید دید
شمارهگذاری به صورت خودکار انجام میشود .فهرست آثار تاریخی برای سایر استانها را کامل کنید .توجه
کنید با هر بار ایجاد فهرست شمارهگذاریشده ،فهرست از شماره یک شروع میشود .گزینههای تصحیح خودکار
( )AutoCorrect Optionsکمک میکنند تا به راحتی شمارهگذاری تصحیح شود .این نماد به صورت خودکار در
کنار شماره ،نمایان میشود .روی نماد تصحیح خودکار کلیک کنید و
گزینه  Continue Numberingرا انتخاب کنید تا شمارهگذاری
از فهرست قبلی ادامه یابد .با راستکلیک روی هر عنصر
شمارهگذاریشده و کلیککردن گزینه  Set Numbering Valueمیتوان به تنظیم شماره آن پرداخت.

شروع فهرست جدید
ادامه فهرست قبلی در صورت تشخیص خودکار

تنظیم مقدار به صورت دستی

شکل  -11تنظیمات شمارهگذاری
کنجکاوی

پس از درج  .1و * در ابتدای خط و فشردن فاصله به طور معمول چه اتفاقی میافتد؟
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فعالیت کارگاهی

بررسی کنید چگونه میتوان با امکان فهرست چندسطحی ( )Multilevel Listفهرست آثار تاریخی را به صورت
زیر درآورد؟
 .1اصفهان
 .1.1مسجد شیخ لطفاهلل
 .1.2آتشگاه اصفهان
 .1.3خانه بروجردیها
 .2خوزستان
 .2.1چغازنبیل
 .2.2آرامگاه دانیال نبی
 .2.3پل ساسانی

فعالیت منزل

برداشت

نام شش جاذبه تفریحی در استان خود را به تفکیک شهرستان به صورت فهرست نشاندار و شمارهدار بنویسید.
آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  5نسخهبرداری و انتقال متن
روشهای متعددی برای نسخهبرداری و انتقال متن وجود دارد؛ اما برای انجام عملیات نسخهبرداری یا انتقال ،حتماً
باید متن انتخاب شده باشد.
 1سند «بوستان سعدی» را باز کرده ،متن زیر را در انتهای آن تایپ کنید.

در رابطه با شاعر بزرگ سعدی میخوانیم:
«سعدی ادیبی است اندیشمند و شيرینسخن ،در عرصه نثر و شعر هر دو توانا و متفكری است صاحبنظر در ميدان جامعهشناسی و
روانشناسی .افزوده بر این ،غزلهای دلنشين او كه گاه با چاشنی عرفان ،نوشين و گوارا شده بر چكاد شعر فارسی دری جای دارد و
دل از عارف و عام ی میرباید».
 2بند آخر را با سه بار کلیک انتخاب کرده ،سپس
گزینه  Cutرا از منوی میانبر انتخاب کنید (شکل .)12
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 3متن را انتقال دهید.
اشارهگر را در انتهای جمله آخر قرار داده ،کلید Enter
را برای بازکردن خط جدید فشار دهید .سپس از
منوی میانبر ،از بین گزینههای  Paste Optionsگزینه
 Keep Source Formattingرا انتخاب کنید (شکل .)13

شکل -12برش با گزینه Cut

شکل -13انتقال متن با گزینه Keep Source Formatting

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ
کنجکاوی

تفاوت گزینههای  Paste Optionsچیست؟
معادل فارسی عبارت  Keep Source Formattingچیست؟

یادداشت

از کلیدهای ترکیبی  Ctrl+Xبرای عمل انتقال ............. ،برای عمل نسخهبرداری و  Ctrl+Vبرای عمل..............
استفاده میشود .روش دیگر برای عملیات نسخهبرداری و انتقال  ....................................است.

برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  6تنظیمات بند

فیلم

فیلم شماره  :10119قالببندی در زبانه Home

 1متن زیر را در سند جدیدی به نام «درستکاری» درج کنید (شکل .)14

شکل  -14درج متن

 2با توجه به فیلم ،قالببندی بند آخر را مطابق با شکل 16
انجام دهید.
از کادر محاوره  Paragraphاستفاده کنید .این کادر با کلیک روی دکمه
 dialog box launcherاز بخش  Paragraphزبانه  Homeباز میشود.

شکل  -15دکمه dialog box launcher
شکل 16

شکل  -16قالببندی بند
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 3حاشیه متن را تنظیم کنید.
با کمک خطکش ،تو رفتگی خط اول را به سه سانتیمتر و تورفتگی از سمت چپ را به یک سانتیمتر تغییر دهید
(شکل .)17

شکل  -17قالببندی بند به کمک خطکش

عبارت  microsoft wordرا
 4به کمک دکمه
به  Microsoft Wordتبدیل کنید.
روی عبارت  Microsoft Wordکلیک کرده و با فشردن
همزمان کلیدهای  Shift+F3نتایج را مشاهده کنید.
عملکرد اخیر را لغو کنید.
 5به کمک دکمه
گاهی ممکن است ویرایش اشتباهی روی سند انجام گیرد.
برای لغو آخرین عملکرد از فرمان  Undoو برای انجام
مجدد عمل لغو شده از فرمان  Redoاستفاده میکنیم.
 6چندین بار روی  Undoو  Redoکلیک و تأثیر آن
را بررسی کنید.

شکل  -18انواع تبدیل حروف کوچک و بزرگ

شکل  -19لغو عملکرد

یادداشت

از کلیدهای ترکیبی  ...............برای لغو عملکرد و از کلیدهای ترکیبی  Ctrl+Yبرای  ...............استفاده میشود.

کنجکاوی

عملکرد فهرست کشویی کنار دکمه  Undoچیست؟

برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد

شایستگی ها

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

شایستگیهای
غیرفنی

کنترل کیفیت  -مسئولیتپذیری -
تصمیمگیری  -نقش در گروه  -آموزش دیگران-
مدیریت کارها و پروژهها  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومی -کنترل حفاظتی الکتریکی و
الکترونیکی (ابزار و تجهیزات)

توجهات
زیست محیطی
نگرش

ایجاد اسناد الکترونیکی و کاهش دورریز کاغذ-
ویرایش و صفحهآرایی سند به منظور کاهش
تعداد صفحات سند برای چاپ سند
تالش برای طراحی ظاهری زیباتر و متناسب با
محتوای سند  -دقت در شمارهگذاری صفحات به
خصوص در مواردی که نیاز به چاپ سند است.

نتایج
ممکن

قابل قبول

غیر قابل
قبول

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

توجه به کیفیت نهایی پروژه شامل
بررسی سرصفحه و پاصفحه و حاشیه
صفحه ،قالببندی متن و پاراگراف،
طراحی جدول برای نمایش اطالعات
به صورت مختصر ،مفید و زیبا -
حفاظت از تجهیزات کارگاه  -انجام
وظایف محوله در گروه  -تقسیم و
زمانبندی وظایف در گروه

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

2

1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

ایجاد و ویرایش سند

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
واژهپرداز روی آن نصب است
زمان15 :دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از انتظار

ایجاد سند  -ذخیره و بازکردن سند  -درج و
ویرایش و قالببندی متن -پاراگرافبندی -ایجاد
3
فهرست شمارهدار و نشاندار ،ساده و چندسطحی -
تنظیمات صفحه

در حد انتظار

ایجاد سند  -ذخیره و بازکردن سند  -درج و
ویرایش و قالببندی متن -پاراگرافبندی  -ایجاد
فهرست شمارهدار و نشاندار

2

پایینتر از حد
انتظار

ایجاد سند  -ذخیره و بازکردن سند  -درج و
ویرایش و قالببندی متن

1

شکل()Shape
اگر بخواهید شکلی را رسم کنید ،ولی نرمافزار ویژه موردنیاز این کار در دسترس شما نباشد چه میکنید؟ با استفاده
از ابزارهای تعبیهشده در نرمافزار  Wordمیتوان اشکال پیچیدهای را در کوتاهترین زمان رسم نمود .برای نمونه،
تصاویر شکل  20با نرمافزار  Wordترسیم شده است.

شکل  -20ترسیم به کمک ابزار Shape
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برای رسم شکل در نرمافزار  Wordابزارهایی تعبیه شده است .تنظیمات این ابزار بعد از ترسیم شکل یا درج موضوع
ترسیمیو انتخاب آن قابل دسترس است.
فعالیت کارگاهی

اشکال موجود در شکل  21را رسم کنید .از فیلم شماره  10120کمک بگیرید.

شکل  -21ترسیم به کمک ابزار Shape
فیلم

فیلم شماره  : 10120ترسیم و ویرایش اشکال
فیلم را مشاهده کرده ،فعالیتهای زیر را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

یادداشت

پس از انتخاب شکل ،دایره زردرنگ و سبزرنگ برای چه کاری استفاده میشود؟
برای ترسیم شکل به صورتی که شکل از مرکز ،ترسیم شود از کدام کلید ترکیبی استفاده میکنیم؟
برای اینکه در زمان ترسیم نسبت طول و عرض با هم برابر باشد ،در حین کشیدن ماوس کلید ..........را نگه
میداریم.
کارگاه  7قالببندی تصویر
برای نوشتن یک گزارش ،مقاله ،کتاب و حتی جزوه هم گاهی الزم است از تصاویر استفاده کنید.
 1یک تصویر دلخواه در سند درج کنید.
درج تصویر در  Word 2016به دو صورت برونخط ( )offlineو برخط ( )onlineانجام میگیرد .برای درج تصویر به
صورت برونخط در زبانه  Insertاز گروه  Illustrationsبر روی  Picturesکلیک کنید.
در پنجره  Insert Pictureتصویر دلخواه را از پوشه موردنظر انتخاب کرده ،بر روی دکمه  Insertکلیک کنید تا
تصویر موردنظر در محل مکاننما درج شود.
پس از درج تصویر برخالف اشکال شما نمیتوانید به راحتی آن را با کشیدن ماوس جابهجا کنید.
 2چیدمان تصویر را تغییر دهید.
متن دلخواهی تایپ کنید و چیدمان تصویر را در
وسط متن قرار دهید (شکل .)22
شکل  -22چینش تصویر در میان متن
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 3تصویر را مانند شکل  23زیر متن قرار دهید.
 4سه تصویر دلخواه را به صورت شکل  24قرار دهید.
تصاویر زیر در فهرست  C:\Windows\Web\Screenقرار دارد.

شکل -24چیدمان تصویر

 5شکل ب را از روی شکل الف ایجاد کنید.

شکل  -23چینش تصویر زیر متن

 6شکل ب را از روی شکل الف ایجاد کنید.
توجه داشته باشید اشکال نسخهبرداریشده با فواصل منظم تکرار شدهاند.

عالوه بر عملیات باال ،میتوان کارهای ویرایشی دیگری را هم روی تصاویر انجام داد.
فیلم

فیلم شماره  : 10121تنظیمات جلوه ،رنگ و نور تصویر
به کمک فیلم مراحل زیر را انجام دهید.
 7شکل الف را به شکل ب تبدیل کنید.

 8شکل الف را به شکل ب تبدیل کنید.
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 9شکل الف را به شکل ب تبدیل کنید.

کارگاه  8استفاده از SmartArt

 SmartArtیک عنصر گرافیکی برای نمایش تصویری اطالعات است که سریع و ساده ایجاد میشود .برای مثال
میتوان با استفاده از این گزینه نمودار سازمانی یا فرایند انجام یک کار را به تصویر کشید.
 1یک  SmartArtدر سند درج کنید.
SmartArt
در زبانه  Insertاز گروه  Illustrationsبر روی
کلیک کنید.

شکل  -25درج SmartArt

در پنجره  Choose a SmartArt Graphicابتدا باید نوع نمودار موردنظر از بخش سمت چپ انتخاب شود .سپس
متناسب با نوع نمودار انتخابشده حالتهای مختلف درج شود (شکل .)25
 2برای درج متن به ازای هر مستطیل مشخصشده
در بخش  Type your text hereنام موردنظر را وارد
کنید (شکل .)26
شکل  -26درج متن در SmartArt
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فیلم

فیلم شماره  : 10122ویرایش SmartArt

 3فیلم را مشاهده کرده SmartArt ،شکل الف را با استفاده از  SmartArt Graphicایجاد کنید.
 SmartArt 4مرحله قبل را به صورت شکل ب درآورید.

شکل ب

شکل الف

 5ساختار شکل ج را ایجاد کنید.
 6ساختار شکل د را ایجاد کنید.

شکل ج
برداشت

شکل د

آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

استفاده از شکل و
تصویر

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
واژهپرداز روی آن نصب است.
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از انتظار

درج و ویرایش تصویر ،شکل و SmartArt

3

در حد انتظار

درج و ویرایش شکل  -درج تصویر -درج SmartArt

2

پایینتر از حد
انتظار

درج شکل و تصویر

1
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کارگاه  9قالببندی صفحه
هنرجویان یک انجمن خیریه برای ثبت اطالعات عالقهمندان به مشارکت در امور خیریه خود ،میخواهند سندی
سه صفحهای را تولید کنند و پس از تکمیل آن برای هر فرد ،چاپ شود .شرایط سند به صورت زیر است.
اندازه صفحه  A5باشد.
بخشهای مشخصات ،اعالم نوع کمک و معرفی موارد نیازمند به کمک دارای صفحههای مجزا باشند.
تمام صفحهها دارای سرصفحه و پاصفحه یکسان باشند.
بخش اعالم نوع کمک به صورت دو ستونی تهیه شود.
صفحهها شمارهگذاری شده باشند.
صفحات دارای کادر باشند.
 1یک سند ایجاد کنید.

 2کادر دور صفحه را تعیین کنید.

از زبانه  Designگزینه  Page Bordersرا کلیک کنید .تنظیمات کادر صفحه را به سلیقه خود انتخاب کنید.
 3شماره صفحه را درج کنید.
برای شمارهگذاری صفحات از زبانه  Insertگروه
 Header & Footerگزینه  Page Numberرا
کلیک کنید .از فهرستی که نمایان میشود
ناحیه درج شماره صفحه را مشخص کنید.

باالی صفحه
....................
حاشیه صفحه
....................

شکل  -27انتخاب ناحیه درج شماره صفحه
کنجکاوی

گزینههای  Format Page Numbersو  Remove Page Numbersچه کاربردی دارند؟
پس از انتخاب یکی از موارد ،فهرست دیگری
نمایش داده میشود که شکل و محل
دقیق شمارهگذاری را در ناحیه موردنظر،
مشخص میکند .شمارهگذاری سادهای را
در سمت راست باالی صفحه انتخاب کنید
شکل  -28شمارهگذاری سمت راست باالی صفحه
(شکل .)28
مکاننما را با استفاده از دکمه  Homeبه قبل از شماره ببرید و با زدن دکمه  Enterآن را یک بند به پایین بیاورید.
واژه «صفحه» را قبل از شماره درج کنید.
 4سرصفحه و پاصفحه درج کنید.
امکانات درج سرصفحه و پاصفحه نیز در گروه
 Header & Footerدر زبانه  Insertاست.
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باالی صفحه
...................
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در مرحله قبل شماره صفحه را در باالی صفحه قرار دادهاید .در اینجا شماره صفحه جزئی از سرصفحه محسوب
میشود و اگر سرصفحه جدید را از فهرست سرصفحهها ،انتخاب کنید ،موارد قبلی حذف میشوند .اگرچه میتوان
از سرصفحه یا پاصفحههایی استفاده کرد که حاوی شمارهگذاری نیز بوده ،اما اینجا به گونه دیگر عمل کنید.
اگر سرصفحه و پاصفحه فعال است ،یعنی متن اصلی کمرنگ و غیرفعال است و متن سرصفحه و پاصفحه فعال است،
میتوانید کار ویرایش هر یک از این دو را به صورت دستی آغاز کنید .در غیر این صورت با دو بار کلیک روی ناحیه
سرصفحه یا پاصفحه و یا استفاده از گزینههای  Edit Headerیا  Edit Footerدر فهرستهای گزینههای Header
و  ،Footerاین ناحیهها را فعال کنید.
فعالیت کارگاهی

سرصفحه را مشابه شکل  29ویرایش کنید.

شکل  -29سرصفحه و پاصفحه

 5محتوای صفحه نخست را درج کنید.
شکست صفحه ( )Page Breakسبب میشود محتوای صفحه از محل جاری شکست پیدا کند و ادامه به صفحه
بعد منتقل شود .به این ترتیب صفحه جاری از صفحه بعد مستقل میشود .برای درج شکست صفحه ،مکاننما را به
انتهای متن صفحه نخست ببرید و کلید  Ctrl+Enterرا بزنید.
 6محتوای صفحه دوم را مطابق پرونده  sample1.pdfوارد کنید.

فعالیت کارگاهی

کاربرد هر گزینه را در جاهای خالی شکل  30بنویسید.

شکل  -30تعیین صفحات دارای سرصفحه و پاصفحه متفاوت

برای آنکه شماره صفحه دوم ،عدد یک باشد،
فهرست  Page Numberدر زبانه  Designرا باز
کنید و گزینه  Format Page Numberرا کلیک
کنید .در کادر تنظیماتی که نمایان میشود شماره
کادر  Start atرا به صفر تغییر دهید (شکل .)31

شکل  -31تعیین اولین عدد شماره صفحه

 7پاورقی درج کنید.
با استفاده از گزینۀ  Insert Footnoteاز زبانه  Refrencesبرای سند یک پاورقی درج کنید.

 8نویسههای ویژه درج کنید.
برای درج نویسههای ویژه در بخش سرصفحه کلیک کنید .از زبانه  Insertگزینه  Symbolبرای درج این نویسهها
استفاده کنید.
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ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد

مراحل کار

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

قالببندی صفحه

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
واژهپرداز روی آن نصب است
زمان 10 :دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از انتظار

درج و ویرایش کادر دور صفحه ،سرصفحه ،پاصفحه،
شمارهصفحه و پاورقی ،درج نویسههای ویژه

3

در حد انتظار

درج و ویرایش کادر دور صفحه  -درج سرصفحه،
پاصفحه ،شمارهصفحه و نویسههای ویژه

2

پایینتر از
حد انتظار

درج کادر دور صفحه و نویسههای ویژه

1

کارگاه 10درج جدول
جدول()Table
گاهی اوقات میخواهیم اطالعات را به شکلی مرتب دستهبندی کنیم تا در کمترین زمان و بهترین وجه بتوان آنها را
مرور کرد .فرض کنید میخواهید برنامة کارهای ویژه یک هفته را بنویسید ،اولین و بهترین گزینه میتواند استفاده
از جدول باشد.
جدول برنامه ویژه هفتگی

شنبه
یکشنبه

نرمش صبحگاهی در پارک

8-6

طبق برنامه هفتگی

خرید کتاب

19-17

با مشورت دوستان کتاب این ماه را انتخاب میکنم.

کمک به تغییر چیدمان خانه

23-20

مشورت با معلم

زنگ تفریح دوم

موضوع :منابعی که اطالعات خوب و به روز فناوری
اطالعات را در اختیارم قرار میدهد.

رسیدگی به گلهای باغچه

18-16

طبق برنامه هفتگی

سر زدن به پدربزرگ و مادربزرگ

23-19

به همراه یک گلدان گل رز

وضعیت
انجام

روز

کار

بازه زمانی

توضیحات

انجام شد

 1یک جدول با  5ستون و  7سطر درج کنید.
از زبانه  ،Insertروی گزینه  Tableکلیک کنید .برای درج جدول میتوان در کادری که باز میشود ،با تعیین تعداد
سطرها و ستونها به صورت گرافیکی جدول موردنظر را درج کرد و یا از گزینه  Insert Tableاستفاده کرد.
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فعالیت کارگاهی

در شکل  32کاربرد هر یک
از قسمتهای تعیینشده را
بنویسید.

شکل  -32درج جدول
کنجکاوی

اگر بخواهید جدول برنامه هفتگی را با گزینه  Quick Tablesایجاد کنید ،کدامیک از جدولهای نمونه مناسب
است؟
گزینه  Convert text to tableنشاندهنده امکان تبدیل متن به جدول است .چگونه میتوان این کار را انجام
داد؟
 2یک سبک به جدول اختصاص دهید.
پس از ایجاد جدول ،هرگاه مکاننما درون جدول باشد ،دو زبانه محتوایی ( )Conceptual tabشامل ابزاری برای
طراحی و چیدمان اجزای جدول به زبانههای ریبون اضافه میشود (شکل .)33
ابزار مرتبط با چیدمان

ابزار مرتبط با طراحی

شکل  -33دو زبانه محتوایی  Designو  Layoutبرای کار با جدول

از زبانه محتوایی  Designگروه  Table Stylesسبک مناسب را برای جدول انتخاب کنید.
کنجکاوی

سه گزینه شکل  34که با بازکردن فهرست سبکها
مشاهده میشوند ،چه کاربردی دارند؟
 3در سلولها 
ی سطر اول ،عناوین را درج کنید.

شکل  -34گزینههای فهرست سبکها

 4قالببندی سلولهای جدول را تعیین کنید.
سلولهای جدول را انتخاب کنید .برای انتخاب سریع همه سلولهای جدول ،روی عالمت
مشاهده میشود کلیک کنید .نوع قلم را  B Nazaninو اندازه آن را  11قرار دهید.

که در باالی جدول
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ترازبندی متن سلولها را از لحاظ افقی و عمودی در وسط قرار دهید .برای تغییر
ترازبندی متن سلول ،از زبانه محتوایی  Layoutگروه  Alignmentترازبندی مورد
نظر را انتخاب کنید (شکل .)35
 5قالببندی متن سطر و ستون اول را تغییر دهید.
ستون اول را انتخاب کنید .سریعترین راه برای انتخاب ستون ،قرار دادن اشارهگر
ماوس در باالی ستون و کلیک در آن ناحیه است .شکل اشارهگر ماوس در محل
موردنظر تغییر میکند (شکل  .)36بعد از انتخاب ستون اول ،نوع قلم را B Lotus
و اندازه آن را  14قرار دهید.

شکل  -35ترازبندی متن سلول

شکل  -36انتخاب ستون

 6جهت متن سلول «وضعیت انجام» را تغییر دهید.
برای تغییر جهت متن سلول ،مکاننما را داخل سلول قرار دهید .از زبانه محتوایی  Layoutگروه  Alignmentگزینه
 Text Directionرا کلیک کرده و جهت متن را «باال به پایین» قرار دهید.
 7ارتفاع سطر اول را افزایش دهید تا تمام متن سلول «وضعیت انجام» در یک خط نمایش داده شود.
برای تغییر ارتفاع سطر ،اشارهگر ماوس را در کادر پایین سلول یا عالمت متناظرش بر روی خطکش (شکل  )37قرار
داده و به سمت پایین بکشید .با ورود اشارهگر ماوس به ناحیه تغییر ارتفاع ،شکل آن تغییر میکند.

شکل  -37تغییر ارتفاع سطر
فعالیت کارگاهی

به وسیلۀ زبانه محتوایی  Layoutارتفاع سطر را تغییر دهید
(شکل .)38
 8عرض ستونهای «وضعیت انجام» و «بازه زمانی»
را کاهش دهید.
عرض ستون «وضعیت انجام» را تا اندازهای کاهش دهید که با
توجه به متن ،عرض به کمترین حد برسد (شکل  .)39عرض ستون
«بازه زمانی» را برابر با  2/3سانتیمتر قرار دهید.

شکل -38قسمتی از زبانه محتوایی Layout

 9سلولها را ادغام کنید.
سه سلول دوم ،سوم و چهارم ستون اول را انتخاب کنید و از زبانه محتوایی  Layoutگروه  Mergeگزینه Merge
 Cellsرا کلیک کنید (شکل  .)40این عملیات را برای سلولهای پنجم ،ششم و هفتم از ستون اول تکرار کنید.
شکل  -39تنظیم عرض سلول
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شکل  -40ادغام سلولها

انتخاب سه سلول موردنظر

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ
کنجکاوی

اگر سلولها حاوی متن یا عناصر دیگر باشند و ادغام روی آنها صورت گیرد ،چه اتفاقی برای محتوای سلولها
میافتد؟
کاربرد گزینه  Splitچیست؟
 10ارتفاع سلولها را برابر کنید.
پس از انجام ادغام روی سلولها ممکن است ارتفاع سلولهای
مقابل نابرابر شود (شکل .)41این حالت در هنگام تغییر ارتفاع یا
محتوای یکی از سطرها نیز اتفاق میافتد .برای همارتفاع کردن
سلولها ،بعد از انتخاب آنها ،روی گزینه Distribute Rows
(توزیع سطرها) از گروه  Cell Sizeدر زبانه محتوایی Layout
کلیک کنید (شکل .)42

کنجکاوی

برای همعرض کردن سلولها از چه ابزاری باید استفاده
شود؟
 11رنگ و طرح پسزمینه سلولها را تغییر دهید.
سلولهای ستون «بازه زمانی» غیر از سلول اول را با
کشیدن ماوس انتخاب کنید .برای تغییر رنگ پسزمینه
در زبانه محتوایی  Designروی فلش کنار گزینه
 Shadingکلیک کرده و از پنلی که نمایش داده میشود
رنگ موردنظر را انتخاب کنید .اگر رنگ دلخواه شما وجود
ندارد از گزینه  More Colorsاستفاده کنید (شکل.)43
برای اینکه پسزمینه سلولهای ستون «وضعیت انجام»
طرحهاشورخورده داشته باشد ،از زبانه محتوایی Design
گروه  Bordersگزینه  Bordersرا باز کرده و گزینه
 Borders and Shadingرا کلیک کنید .در کادر Borders
 and Shadingروی برگه  Shadingکلیک کنید.

کنجکاوی

شکل  -41ارتفاع نابرابر سلولها

شکل  -42گزینههای گروه Cellsize

شکل  -43تغییر رنگ

با چه روش دیگری میتوان به ابزار  Bordersدسترسی داشت؟
سبک و رنگ سلولها را میتوانید با استفاده از گزینههای  Styleو
شکل  -44برگه Shading
 Colorدر بخش  Patternsانتخاب کنید.

از کادر Borders and Shading

 12کادرها را تغییر دهید.
بعد از انتخاب سلولهای دوم و سوم از ستون «روز» زبانه محتوایی  Designرا باز کنید.
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فیلم

فیلم  :10123تغییر کادر سلولها
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت کارگاهی را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

کادر سمت راست سلولهای ستون «وضعیت انجام» را مطابق جدول برنامه ویژه هفتگی تغییر دهید.
 13محتوا را وارد کنید و چیدمان و قالببندی را به شکل مناسب تنظیم کنید.
کارگاه  11ویرایش جدول
میخواهیم جدول برنامه ویژه هفتگی را برای همه روزهای هفته کامل کنیم.
 1تمام سطرهای جدول جز سطر اول را انتخاب کنید.

 2.با استفاده از زبانه محتوایی  Layoutگروه  Rows & Columnsگزینه  ،Insert Belowسطرهای جدید
درج کنید.
با انجام عمل درج ،چند سطر جدید درج میشود؟

فعالیت کارگاهی

یادداشت

کاربرد گزینههای دیگر گروه  Rows & Columnsرا بنویسید.
:Insert Above
:Insert Left
شکل -45
:Insert Right
با استفاده از منوی راستکلیک چگونه میتوان به درج سلولها پرداخت؟

گزینههای گروه Rows & Columns

برای افزودن سطر به انتهای جدول وقتی مکاننما در سلول آخر است کلید  Tabرا فشار دهید.
در جدول به اندازهای سطر اضافه کنید که برای نوشتن برنامه تمام روزهای هفته کافی باشد .توجه داشته باشید در
این جدول به ازای هر روز ،سه سطر در نظر گرفته شده است.
 3سلولها را ادغام کنید.
 4قبل از ستون «کار» ستونی برای نوشتن شماره برنامه هر روز و اولویتبندی کردن کارها اضافه کنید
(شکل .)46
کادر سمت چپ ستون جدید مانند کادر سمت راست آن است .کادر سمت چپ آن را به حالت عادی تغییر دهید.

کنجکاوی

روش تغییر کادر سمت چپ ستون جدید را بنویسید.
 5ترازبندی افقی و عمودی سلولهای
ستون جدید را وسط قرار دهید.
 6داخل هر سلول شمارهگذاری کنید.
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شکل  -46جدول برنامه هفتگی پس از تغییر
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 7کادر اضافی را حذف کنید.
با انتخاب ابزار ( Eraserپاککن) در زبانه محتوایی  Layoutو
کشیدن آن روی کادر سمت چپ سلول جدید آن را حذف
کنید .با این کار دو سلول ادغام میشوند .بنابراین میتوانستید
این کار را با عملیات ادغام دو سلول نیز انجام دهید (شکل .)47

شکل  -47استفاده از ابزار Eraser

کارگاه  12حذف سلول جدول
 1جدولی به صورت شکل  48درج نمایید .عرض و ارتفاع هر سلول  2سانتیمتر است.
 2سلولهای  7و  8را انتخاب کنید.
در مراحل بعدی پس از انجام هر مرحله و مشاهده نتیجه،
عمل  undoرا انجام دهید.

 3با دکمه  Deleteصفحهکلید ،حذف سلول را
انجام دهید.

 4با استفاده از گزینهها ،حذف سلول را انجام دهید
(شکل .)49

4

3

2

1

8

7

6

5

12

11

10

9

16

15

14

13

شکل  -48جدول

کنجکاوی

کاربرد سایر گزینههای شکل  49را بنویسید.
......................: Delete Columns
.....................: Delete Rows
.......................: Delete Table

شکل  -50کادر Delete Cells

شکل  -49گزینههای Delete
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برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

استفاده از جدول

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
واژهپرداز روی آن نصب است.
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

درج و قالببندی جدول  -ویرایش سطر و ستون -درج
و قالببندی محتوای جدول  -ویرایش سلول -تغییر 3
طرح جدول

در حد انتظار

درج و قالببندی جدول  -ویرایش سطر و ستون -درج
و قالببندی محتوای جدول

2

پایینتر از حد
انتظار

درج جدول

1

کارگاه  13ایجاد الگو
گاهی یک نوع قالببندی متن ،بارها و بارها تکرار میشود و یا محتویات اسناد و محل قرارگرفتن آنها در سند بسیار
مشابه هستند .برای چنین اسنادی الگویی تهیه میکنیم.
هنگام ایجاد سند جدید ،اسناد آمادهای قابل انتخاب هستند که دربرگیرندۀ صفحهبندی ،چیدمان ،توضیحات و
قالببندیهای آماده هستند .به این اسناد آماده ،الگو یا  Templateمیگویند .در واقع این الگوها یک بار طراحی
شدهاند و میتوانند بارها مورد استفاده قرار گیرند.
کنجکاوی

نمونههای دیگری از «یک بار طراحی و بارها استفاده» را در زندگی روزمره یا کار و حرفه نام ببرید؟
 1الگوی جدیدی ایجاد کنید.
از بیــن الگوهــای ارائهشــده ،الگــوی
 Student Reportرا انتخاب کنید (شکل .)51

شکل  -51الگوهای آماده
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ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ

 2سند الگو را ویرایش کنید (شکل .)52
از برگة  Fileگزینه  Save Asرا انتخاب
کرده ،سند ویرایششده را به عنوان یک
الگوی جدید ،با نام  Ethicsذخیره کنید
(شکل .)53
 3سند جدیدی با استفاده از الگوی
 Ethicsایجاد کنید.
با کلیک روی گزینه  Personalمیتوانید
به الگوهایی که خودتان تعریف کردهاید
دسترسی داشته باشید (شکل  .)54الگوی
 Ethicsرا انتخاب کرده و در جاهای
تعیینشده مشخصات خود و گزارش پژوهش
خود را ثبت کنید (شکل .)55

شکل  -52ویرایش سند الگو

 4سند را ذخیره کنید.
شکل  -53ذخیره سند به عنوان الگوی جدید

شکل -55ویرایش سند جدید بر مبنای الگوی تعریفشده

شکل  -54ایجاد سند مبتنی بر الگوی شخصی

یادداشت

سندی که بر مبنای یک الگو ایجاد میکنید ،یک سند جدید است و با ویرایش آن ،الگوی اصلی تغییری نخواهد
کرد.

فعالیت منزل

الگوی جدیدی برای سند «کارت دعوت برای شرکت در بازارچه مشاغل» ایجاد کنید.
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کارگاه  14ایجاد سبک

مجموعه قالببندیهایی که به متن اعمال میشود ،سبک ( )Styleنامیده میشود .سبک میتواند شامل قالببندیهای
قلم ،بند و غیره باشد.
 1سند «درستکاری» را باز کنید .در ابتدای سند متن زیر را وارد کنید ،سپس برای متن ،عنوان مناسب
با سبک تعیینشده طراحی کنید (شکل .)56

من که از مدتها قبل در این فکر بودم و در طی آن چند سال قوانین دانشگاههای فرانسه و بلژیک را جمعآوری کرده بودم ،خیلی
ذوق کردم و سه ماه به طور شبانه روزی کار کردم تا با استفاده از آن قوانین طرحی برای تأسیس دانشگاه تهران بنویسم و...
1
خالصه اسم طرح شد« :پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران».

شکل -56انتخاب سبک

 2سبک انتخابی را ویرایش کنید.
در گروه  Styleاز زبانه  ،Homeروی سبک  Heading1راستکلیک کرده و گزینه  Modifyرا انتخاب کنید (شکل .)56
 3برای ویرایش سبک ،قالببندی قلم را تغییر دهید.

روی دکمه  Formatاز کادر  Modify Styleکلیک کرده،
گزینه  Fontرا انتخاب کنید (شکل  .)58قالببندی قلم را
مشابه با شکل  57تنظیم کرده و دکمه  OKرا کلیک کنید.

شکل  -58انتخاب قلم
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شکل  -57تعیین قالببندی قلم

 -1برگرفته از کتاب استاد عشق  :نگاهی به زندگی و تالشهای پروفسور سید محمود حسابی ،پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران  /نگارش ایرج حسابی

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ

 4برای ویرایش سبک ،رنگ پسزمینه
را انتخاب کنید.
روی دکمه  Formatاز کادر Modify Style
کلیک کرده ،سپس گزینه  Borderرا انتخاب
کنید .قالببندی رنگ پسزمینه را مانند شکل
 59تنظیم کنید.
 5قالببندی سبک را روی سند اعمال
کنید.
با تغییر سبک ،قالببندی عنوان بخش اول
سند که قب ً
ال سبک  Heading1روی آن انجام
شده بود ،تغییر میکند .برای اعمالکردن
شکل  -59تعیین رنگ پسزمینه
سبک  Heading1به قسمتهای دیگر بعد
از انتخاب متن موردنظر ،روی دکمه  Heading1کلیک کنید (شکل .)60

شکل 60

 6سبک جدید را روی متن اعمال کنید.
مراحل  2تا  5را برای سبک  Heading2انجام دهید .سپس سبک  Heading2را روی عنوان بعدی اعمال کنید
(شکل .)61

شکل 61
فعالیت کارگاهی

سبک جدیدی با قالببندی دلخواه و به نام خود ایجاد کنید .نام سبک را تغییر دهید سبک را حذف کنید.
تفاوت کادر  Styleبا گروه  Styleاز زبانه  Homeرا بررسی کنید.
جستوجو و جایگزینی
پیدا کردن یک واژه یا عبارت در متن یک سند توسط چشم کار آسانی به شمار نمیآید و با افزایش محتوای سند
این کار سختتر و وقتگیرتر میشود .حال اگر بخواهیم عمل جایگزینی با واژه یا عبارت دیگر را انجام دهیم ،این
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کار دشوارتر نیز خواهد شد .اما نرمافزارهای واژهپرداز از جمله  Wordابزار جستوجو و جایگزینی را برای راحت
کردن کار ارائه میکنند.
کارگاه  15جستوجو و جایگزینی متن
پرونده «تحقیق در احوال و زندگانی موالنا» را باز کنید و موارد خواستهشده را انجام دهید.
 1کادر جستوجو را نمایش دهید.

در زبانه  Homeو گروه  Editingگزینه
را کلیک کنید تا پنل  Navigationباز شود .این
پنل که برای جابهجایی در بخشهای مختلف
سند تدارک دیده شده ،یک کادر جستوجو نیز
دارد (شکل.)62
کنجکاوی

شکل  62ـ کادر جستوجوی پنل Navigation

کلید میانبر جستوجو چیست؟
غیر از اقدام برای جستوجو ،چگونه میتوان پنل ناوبری را نمایش داد؟
هر یک از بخشهای  Headingsو  Pagesچه فهرستی را نشان میدهد؟
 2واژه «مولوی» را جستوجو کنید.

واژه «مولوی» را در کادر جستوجو درج کنید .دقت کنید در حین درج حروف در کادر ،چه اتفاقی در سند و
بخشهای  Headingsو  Resultsمیافتد.
 3نتایج را بررسی کنید و مورد استفاده قرار دهید.

با کلیک روی هر نتیجه ،در گروه  Resultsبه محل عبارت یافتهشده بروید .رونوشتی از پنج جمله که حاوی واژه
«مولوی» است را در یک سند جدید الحاق کنید.
فعالیت کارگاهی

عبارتهای زیر را جستوجو کنید:
پدر و پسر
آب زنید راه را
غزلیات شمس
 4از جستوجوی پیشرفته استفاده کنید.
با کلیک روی عالمت پیکان کنار دکمه گزینههای دیگری نمایان میشود .روی ( Advanced Findجستوجوی
پیشرفته) کلیک کنید .واژه «شاعر» را در کادر جستوجو درج کنید و دکمه  Moreرا کلیک کنید .با کلیک این
گزینه ،میتوان از گزینههای بیشتری برای تعیین شرایط جستوجو بهره جست .گزینه Find whole words only
را عالمت بزنید.
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ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍژﻩﭘﺮﺩﺍﺯ
کنجکاوی

پژوهش

معادل فارسی عبارت  Find whole words onlyچیست؟
دکمه  Find Nextرا کلیک کنید .با کلیک این دکمه ،اولین نتیجه جستوجو بعد از محل مکاننما یافت میشود.
آیا واژه «شاعری» جزو نتایج بود؟ چه نتیجهای میگیرید؟
گزینههای زیر چه کاربردی در جستوجو دارند؟
: Match Case
: Ignore white-space characters
 5عبارت جستوجو را به واژه «مولوی» تغییر دهید.
 6قالببندی عبارت جستوجو را معین کنید.

در کادر جستوجوی پیشرفته ،دکمه  Formatرا
کلیک کنید و از فهرست نمایش داده شده گزینه
 Fontرا انتخاب کنید .در کادر تنظیمات قلم ،سبک
قلم را  Boldقرار دهید.
 7تمام نتایج را در متن مشخص کنید.
با باز کردن فهرست  ،Reading Highlightگزینه  Highlight Allرا کلیک کنید تا تمام نتایج مشخص شوند .به
نتایج دقت کنید .تنها مواردی یافت شده است که سبک قلم درشت ( )Boldدارند.
کنجکاوی

چه شرایط دیگری میتوانیم برای عبارت جستوجو معین کنیم؟
 8کادر  Replaceرا برای جایگزینی واژه «شمس» با سبک درشت ( )Boldآن تکمیل کنید.
در کادر  Find and Replaceزبانه  Replaceرا باز کنید .برای رفتن به این محل همچنین میتوانید از دکمه
 Replaceدر زبانه  Homeاستفاده کنید.

فعالیت کارگاهی

با توجه به برچسب کادرهای متنی 1و  ،2در این کادرها چه چیزی درج میشود؟
عبارت جستوجو را «مولوی» و عبارت جایگزین را «شمس» و سبک قلم عبارت جایگزین را « »Boldقرار دهید.
کافیاست کادر متن جایگزین را فعال کنید و روندی که قب ً
ال برای قالب بندی متن جستوجو انجام دادهاید ،در
این مرحله تکرار کنید.
 9جایگزینی را انجام دهید.

از جدول ترکیبات کلید  Ctrlدرکتاب همراه هنرجو ،کلید میانبر موردنیاز برای رفتن به ابتدای سند را بیابید و
آن را اجرا کنید .دکمه  Find Nextرا کلیک کنید تا اولین نتیجه جستوجو یافت شود .دکمه  Replaceرا کلیک
کنید تا جایگزینی صورت گیرد .این کار را برای دو مرتبه دیگر تکرار کنید و در هر بار جملهای که واژه موردنظر را
دربردارد در سند جدیدی که ایجاد کردهاید درج کنید.
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 10تمام نتایج را جایگزین کنید.
دکمه  Replace Allرا کلیک کنید تا تمام موارد منطبق بر جستوجو ،جایگزین شوند.
 11سند را در پوشه خود ذخیره کنید.
برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
بخشبندی
با نگاه به کتابهای مختلف درمییابیم بخشهای مختلف یک کتاب میتواند قالببندی متفاوتی در صفحات داشته
باشد .برای مثال هر بخش ( )sectionمیتواند سرصفحه و پاصفحه ،جهت و اندازه صفحه و ستونبندی مخصوص به
خود داشته باشد .در یک سند برای آنکه بتوانیم یک سند را به چند بخش با قالببندی و تنظیمهای ویژه تقسیم
کنیم ،باید از شکست بخش ( )section breakاستفاده کنیم.
کارگاه  16بخشبندی سند

 1سند «شعر پارسی» را باز کنید.
سند را به صورت زیر بخشبندی کنید.

حافظ  -سعدی -عطار -هوشنگ ابتهاج  -سهراب سپهری  -فریدون مشیری
مکاننما را به انتهای عبارت «پایان مجموعه شعرهای حافظ» ببرید .برای ایجاد بخش جدید از زبانه Layout
را باز کنید .گزینه  Next Pageرا از مجموعه  Section Breaksکلیک کنید تا یک شکست
فهرست
بخش ایجاد شود و بخش جدید از صفحه بعد آغاز شود (شکل .)63
فعالیت کارگاهی

برای آگاهی از عملکرد گزینههای دیگر ،توضیح هر یک را به
فارسی برگردانید و نتیجه کلیک روی گزینه را بررسی کنید.
 2نشانههای قالببندی را نمایش دهید.
کلیک کنید.
از زبانه  ،Homeگروه  Paragraphروی دکمه
با انجام این کار نشانههای قالببندی مانند انتهای بند ،فاصله،
پرش ( )tabو شکست صفحه با نشانههایی مشخص میشود.
شکست بخش با چه نشانهای مشخص میشود؟
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شکل -63گزینههای Section Breaks
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 3برای بخشهای ایجادشده سرصفحه و پاصفحه ،مشابه پرونده شعر پارسی 2ایجاد کنید.
برای داشتن سرصفحه و پاصفحههای متفاوت الزم است با بردن مکاننما به بخشی که میخواهید با بخش قبلی
متفاوت باشد و غیرفعال کردن گزینه  Link To Previousدر زبانه  Designاز ابزار سرصفحه و پاصفحه ،پیوند آن
را قطع کنید.
کنجکاوی

فعالیت کارگاهی

برای آنکه یک بخش دارای کادر مخصوص به خود باشد ،باید از چه گزینهای در تنظیمات کادرهای صفحه استفاده
کرد؟
سندی به نام «کتابچه شعر» ایجاد کنید که عالوه بر شعرهای سند «شعر پارسی» حداقل دو نمونه از شعر
هر یک از شاعران زیر را در خود جای دهد:
مولوی ،باباطاهر ،پروین اعتصامی ،رهی معیری ،مهدی اخوان ثالث
کتابچه را بخشبندی کنید.
بخشهای کتابچه را با قالببندیهای مختلف ،متمایز کنید.
فهرست مطالب
متداولترین روش جستوجوی موضوع ویژه در یک کتاب ،مراجعه به فهرست کتاب است .در سندهای مختلف
فهرست مطالب برای کمک به خواننده درج میشود .اما اگر سندی بزرگ داشته باشیم درج فهرست مطالب کاری
وقتگیر است .همچنین اگر بعد از درج فهرست بخواهیم مطلبی را اضافه یا کم کنیم فهرست ما کام ً
ال دچار تغییر
خواهد شد .بنابراین الزم است راهکاری مناسب ،سریع و کارا برای درج فهرست مطالب به کار گرفته شود.
کارگاه  17درج فهرست مطالب
در این کارگاه قصد داریم فهرست مطالب سند «شعر پارسی» را ایجاد کنیم.
 1سند «شعر پارسی» را باز کنید.

 2سبک مناسب را به عناوین اختصاص دهید.
سبک  Heading1را به عنوان نام شاعران و سبک  Heading2را به عنوان هر شعر اختصاص دهید.
 3یک فهرست مطالب دستی ایجاد کنید.
در ابتدای صفحه دوم ،با فشردن کلید Enter
یک بند درج کنید .از زبانه  Referencesفهرست
 Table of Contentsرا باز کنید .گزینه موجود
در زیرعنوان ( Manual Tableفهرست دستی) را
کلیک کنید.

شکل 64

با انجام این مراحل یک فهرست ایجاد میشود که به صورت پیشفرض مواردی در آن درج شده است .با کلیک
روی آن ،کادر و ابزار فهرست مطالب نمایان میشود .روی عالمت سه نقطه کلیک کنید تا فهرست به صورت کامل
انتخاب شود .سپس با فشردن کلید  Ctrl+Shiftسمت راست ،تایپ را راستنویس کنید.
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یادداشت

اگر زبان فارسی به زبانهای  officeاضافه شده و به عنوان زبان پیشفرض تنظیم شده باشد ،گزینههای فارسی
فهرست مطالب نیز قابل دسترس خواهد بود.
 4فهرست مطالب را ویرایش کنید.
موارد مندرج در فهرست را بر اساس مطالب موجود در سند تغییر دهید به طوری که عناوین با سبک ،Heading1
عناوین سطح یک ( )level 1و عناوین با سبک  ،Heading2عناوین سطح دو ( )level 2را تشکیل دهند .همچنین
عنوان « »Contentsرا به «فهرست مطالب» تغییر دهید.
 5فهرست مطالب را در صفحه مجزا قرار دهید.
در ابتدای بند ،بعد از فهرست مطالب یک شکست صفحه ایجاد کنید تا مطالب بعدی به صفحه بعد منتقل شود.
فهرست مطالب را بررسی کنید .آیا شماره صفحهها درست است؟
 6فهرست مطالب را حذف کنید.

از فهرست  Table of Contentsگزینه Remove Table of Contents

را انتخاب کنید.

 7فهرست مطالب خودکار درج کنید.
مکاننما را به محلی که فهرست مطالب قبلی بود منتقل کنید ،سپس با کلیک روی یکی از گزینههای موجود در
بخش  Automatic Tableاز فهرست  ،Table of Contentsفهرست مطالب را درج کنید .هر یک از این گزینهها
نمایانگر یک نوع از فهرستها است.
کنجکاوی

چگونه میتوان فهرست خودکار را بدون حذف کردن ،با فهرست دستی جایگزین کرد؟
 8خطوط راهنما را تغییر دهید.
خطوط راهنما فاصله بین عنوان و شماره صفحه را پر
میکند .فهرست  Table of Contentsرا باز کنید.
گزینه  Custom Table of Contentsرا کلیک کنید .در
کادری که نمایش داده میشود ،از فهرست کشویی Tab
 leaderگزینه  ---را انتخاب کنید.

کنجکاوی

از کادر  Table of Contentsچگونه میتوان برای افزایش یا کاهش سطوح فهرست مطالب استفاده کرد؟
 9به صفحه عطار بروید.

با فشردن کلید  Ctrlو کلیک روی مورد «عطار» در فهرست مطالب میتوانید به صورت سریع به صفحه موردنظر بروید.
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 10فهرست مطالب را بهروزرسانی کنید.
سند را به صورت زیر تغییر دهید:
پیش از بخش حافظ صفحهای با عنوان «شاعران غیرمعاصر» و پیش از بخش هوشنگ ابتهاج صفحهای با عنوان
«شاعران معاصر» درج کنید و سبک  Heading1را به این عناوین اختصاص دهید.
سبک عناوین دیگر را به این صورت تغییر دهید :عنوان نام شاعر  Heading2و عنوان شعر Heading3
را از زبانه  Referencesکلیک کنید .این گزینه در ابزار کادر فهرست مطالب نیز وجود
دکمه
دارد .بررسی کنید که با انجام بهروزرسانی ،فهرست مطالب چه تغییراتی کرد؟
برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  18تنظیمات چاپ
 1یک سند را برای چاپ باز کنید.
 2تنظیمات چاپ را انجام دهید.
از زبانه  Fileگزینه  Printرا انتخاب کنید یا از کلید میانبر  Ctrl+Pاستفاده کنید .در سمت راست پیشنمایش
سند چاپی و در سمت چپ تنظیمات چاپ در دسترس است.اگر نمیخواهید تمام صفحات سند چاپ شود ،روی
گزینه  Print All Pagesکلیک کنید (شکل  )65تا گزینههای آن نمایش داده شود (شکل .)66

تعداد نسخههای چاپ

تعیین چاپگر
تعیین صفحههای مورد نظر برای چاپ
کادر درج صفحههایی که باید چاپ شود
جهت صفحه
اندازه صفحهها

شکل 65
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چاپ تمام صفحهها

چاپ سفارشی

 3چاپ سفارشی انجام دهید.
برای چاپ صفحهها ،بخشها یا محدودههای ویژهای از سند ،از
چاپ سفارشی ( )Custom Printاستفاده میکنیم و در کادر درج
صفحهها به طور دقیق آن را درج میکنیم.
کنجکاوی

شکل 66

اشارهگر ماوس را روی کادر  Pagesقرار دهید تا راهنمای آن نمایشداده
شود .با استفاده از آن مشخص کنید چگونه میتوان صفحههایا بخشهای
مورد نظر را تعیین کرد؟

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
مدیریت چاپ و سند
واژهپرداز روی آن نصب است
زمان15 :دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

3

باالتر از حد
انتظار

ايجاد سند با استفاده از الگوهاي آماده  -ایجاد الگو-
جستوجو و جايگزيني  -جستوجوی پیشرفته -
بخشبندي  -ايجاد و ويرايش سبك  -ايجاد و ويرايش
فهرستنويسي خودكار  -تنظیمات چاپ سفارشی

در حد انتظار

ايجاد سند با استفاده از الگوهاي آماده -جست وجو و
جايگزيني -بخش بندي -ایجاد الگو

2

پایینتر از حد
انتظار

ايجاد سند با استفاده از الگوهاي آماده

1

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد و ویرایش سند ،قالببندی صفحه و مدیریت چاپ سند
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ایجاد و ویرایش سند
2ـ استفاده از شکل و تصویر
3ـ قالببندی صفحه
4ـ استفاده از جدول
  5ـ مدیریت چاپ و سند
استاندارد عملکرد:
با استفاده از امکانات نرمافزار واژهپرداز و بر اساس دانش کسبشده ،ایجاد ،قالببندی ،مدیریت و چاپ سند را انجام دهد.
شاخصها :
شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار

ایجاد سند  -باز کردن سندهای قبلی  -ذخیره سند در مسیر تعیینشده  -نوشتن و ویرایش متن  -قالببندی متن  -پاراگرافبندی و قالببندی پاراگراف  -ایجاد

1

فهرست نشاندار و تنظیمات آن  -ایجاد فهرست شمارهدار و تنظیمات آن  -ایجاد فهرست چندسطحی و تنظیمات آن -تعیین حاشیه صفحه  -انتخاب جهت
صفحه  -انتخاب اندازه کاغذ
انتخاب شکل -درج شکل -ویرایش شکل طبق مشخصات تعیینشده  -درج تصویر  -ویرایش تصویر طبق مشخصات تعیینشده  -انتخاب  - SmartArtدرج

2

- SmartArt

3

درجشده  -تنظیمات درج سرصفحه و پاصفحه متفاوت برای صفحات -انتخاب نویسه ویژه  -درج نویسههای ویژه  -درج و ویرایش پاورقی

ویرایش نمودار سازمانی طبق مشخصات تعیینشده

درج کادر دور صفحه  -ویرایش کادر دور صفحه  -درج سرصفحه -انتخاب طرح سرصفحه  -درج پاصفحه  -انتخاب طرح پاصفحه -ویرایش سرصفحه یا پاصفحه

درج جدول -انتخاب تعداد سطر و ستون -درج و حذف سطر و ستون  -تنظیمات سطر و ستون -درج محتوا در سلولهای جدول  -قالببندی جدول و سلولها-

4

درج و حذف سلول -تقسیم و ادغام سلولها
انتخاب الگوی آماده  -ایجاد سند با استفاده از الگوهای آماده  -ایجاد الگو  -جستوجوی متن با مشخصات تعیینشده  -جایگزینی متن  -تنظیمات جستوجوی
پیشرفته  -بخشبندی سند  -تنظیمات بخشبندی  -انتخاب سبک  -ایجاد سبک  -ویرایش سبک  -ایجاد فهرست خودکار -ویرایش فهرست خودکار  -انتخاب

5

محدوده چاپ  -تعیین تعداد نسخههای چاپی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که نرمافزار واژهپرداز روی آن نصب است.
زمان  80 :دقیقه (ایجاد و ویرایش سند  15دقیقه  -استفاده از شکل و تصویر  15دقیقه  -قالببندی صفحه  10دقیقه  -استفاده از جدول  20دقیقه  -مدیریت
چاپ و سند  15دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد و ویرایش سند

2

2

استفاده از شکل و تصویر

1

3

قالببندی صفحه

2

4

استفاده از جدول

1

5

مدیریت چاپ و سند

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
کنترل کیفیت -مسئولیتپذیری  -تصمیم گیری  -نقش در گروه  -آموزش دیگران  -مدیریت کارها و پروژهها  -زبان
فنی  -رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)  -ایجاد اسناد الکترونیکی و کاهش
دورریز کاغذ -ویرایش و صفحه آرایی سند به منظور کاهش تعداد صفحات سند برای چاپ  -تالش برای طراحی ظاهری
زیباتر و متناسب با محتوای سند  -دقت در شمارهگذاری صفحات به خصوص در مواردی که نیاز به چاپ سند است.
میانگین نمرات:

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

نمره هنرجو

2

*
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واحد یادگیری 6
شایستگی کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی
آیا تا به حال پی بردهاید
استفاده از نرمافزارهای ارائه مطلب چه تأثیری بر ارائه دارد؟
چگونه میتوان جلوههای شنیداری و دیداری به اسالیدها اختصاص داد؟
چگونه میتوان مستقل از نرمافزار ارائه مطلب ،پرونده ارائه را نمایش داد؟
چگونه میتوانید یک خبرنامه برای هنرستان محل تحصیل خود تهیه کنید؟
سربرگ و بروشور تبلیغاتی چگونه طراحی میشود؟
هدف از این واحد شایستگی تولید و ارائه مطلب جذاب و اثرگذار ،طراحی ایده و انتشار آن با استفاده از نرمافزار ارائه
مطلب  Microsoft PowerPoint 2016و  Microsoft Publisher 2016است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از امکانات نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی و بر اساس دانش کسبشده ،بستهای از ارائه مطلب
تولید کرده ،یک پرونده نشر رومیزی تولید و منتشر کند.
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کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

نرمافزار ارائه مطلب

تعریف ارائه
ی از انجام موفق
انسان همواره در زندگی خود اطالعات ،احساسات و دانش خود را به سایرین منتقل میکند .وقت 
یک کار صحبت میکنیم ،احساس شادی خود را ارائه میدهیم .ارائه به معنای نشان دادن و نمایش دادن است.
وقتیکه موضوعی مثل اندیشه یا احساس را به فرد یا افرادی ارائه میکنیم ،در واقع میخواهیم آن را از ذهن خود به
شخصی دیگر منتقل کنیم .ارائه مطلب به معنای انتقال اطالعات درباره یک موضوع ویژه و دارای انواع مختلفی است.
جدول  -1ارتباط انواع رسانه و ارائه
فعالیت گروهی

جدول  1را با کمک همکالسی خود تکمیل کنید.
در ارائه مطلب عناصری وجود دارند که در انتقال
اطالعات مؤثرند.

نوع رسانه

نوع ارائه

مثال

نوشتار

...

داستان

گفتار

شفاهی

...

فیلم

...

...

سیستم ارتباطی
...
...
...
سيستم ارتباطی سیستمیاست که پیام را به وسیله
یک رسانه و در یک محیط از فرستنده به گیرنده
منتقل میکند .هر یک از اجزای موجود در یک ارائه یا سیستم ارتباطی ویژگیهایی دارند .نام هر جزء و ویژگیهای
آن عبارت است از:
 - 1ارائهکننده
ارائهکننده نه تنها باید بر موضوع تسلط داشته باشد بلکه باید به آداب ارائه و جذب مخاطب از طریق تغییر صدا،
جمالت خبری ،پرسشی و تاکیدی و حرکات دست و صورت و بدن نیز آشنا باشد .به طور کلی باید مخاطب را
بشناسد و برای وی اهمیت قائل شود.
 - 2مخاطب
عالقهمند بودن به موضوع ،گوش کردن مؤثر ،داشتن پیشزمینه و آشنایی قبلی با موضوع و عناوین مطالبی که ارائه
میشوند و همچنین شناخت از ارائهکننده و ارائهتاثیرگذار است.
 - 3محتوا
موضوع ارائه باید دارای اعتبار علمی -فنی باشد .در مقاالت غیرعلمی -فنی هم موضوع ارائه باید معتبر ،جذاب و
مورد عالقة ارائهکننده و مخاطب باشد .محتوای ارائه باید به طریقی سازماندهی شود که اطالعات مختصر و مفیدی
را به مخاطب در زمان تعیینشده عرضه کند .استفادة بیش از حد از متن و شکل در ارائه یا استفاده از متنهای بلند
و بدون رعایت رنگبندی و جلب توجه مخاطب ،میتواند فهم و درک را کاهش دهد.
 - 4رسانه ارتباطی
استفاده از فیلم ،شکل و نمودارهای مناسب ،استفاده از حرکات دست و صورت ،گفتار ،نوشتار و صوت و حتی اشیای
پیرامونی چون تزیین مکان و یا طرز پوشش ،بر دریافت مطالب به وسیل ة مخاطب تاثیرگذار است .نوع دیگری از ارائه
نیز وجود دارد که رسانه آن برای انسان معمولی ناشناخته است و در چنین ارائهای ،از رسانههای متعارف استفاده
نمیشود .برخی گونههای این نوع ارائه عبارتاند از :رؤیای صادقانه ،ذهنخوانی یا تلهپاتي و هیپنوتیزم.
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 - 5محیط ارائه
ارائهکننده و مخاطب با تبادل پرسش و پاسخ و حرکات صورت و بدن ،ارتباط را ارزیابی میکنند و به ارسال و
دریافت صحیح و بینقص ارتباط با طرف مقابل کمک میکنند .در صورتی که محیط ارائه سریع باشد و امکان تماس
چشم در چشم ارائهکننده و مخاطب وجود نداشته باشد ،به کمک پرسشنامه یا جلسه پرسش و پاسخ ،بازخورد
دریافت میشود .نور ،چیدمان صندلیها و اثاثیه ،حاکم بودن سکوت و رنگ اتاق بر ارائه اثر دارند.
 - 6پارازیت
صداهای ناهنجار ،حرکت افراد در محیط و ایجاد سروصدا در میان برخی از انواع ارائه موجب عدم تمرکز و عدم
دریافت مطلب میشود .پارازیتها در هر محیطی کم و بیش وجود دارند و برای ارتباط مؤثر باید آنها را در محیط
کاهش داد .شکل  67را تکمیل کنید.
پارازیتها

مخاطب

رسانه ارتباطی

رسانه ارتباطی

محیط ارائه
شکل -67عوامل موثر در انتقال اطالعات
فعالیت گروهی

برای ایجاد یک ارائه مؤثر ،عواملی بر کیفیت و کمیت آن تأثیرگذار است .این عوامل را به کمک همکالسی خود
در جدول 2درج کنید.
جدول -2عوامل موثر بر ارائه

فیلم

عامل مؤثر بر ارائه

جوانب تأثیرگذاری

ارائهدهنده

داشتن انگیزه برای ارائه-تسلط بر موضوع ارائه

فیلم شماره  :10124قدرت برقراری ارتباط
فیلم را مشاهده کنید و کنجکاوی زیر را انجام دهید.

کنجکاوی
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کودک یکساله برای برقراری ارتباط از چه روشهایی استفاده میکند؟
شما چگونه احساسات خود را بیان میکنید؟

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

مراحل تولید یک ارائه مطلوب
برای ایجاد یک ارائه مطلوب و تأثیرگذار مراحل زیر را طی کنید:
 -1مطالعه و تحقیق پیرامون ابعاد موضوع مورد بحث
برای ایجاد یک ارائه تأثیرگذار ،تسلط کافی مجری ارائه به ابعاد متفاوت طرح ارائه ضروری است .شناخت موضوع،
شناخت مخاطب و شناخت محیط ارائه ،اولین و مهمترین گام ارائه است.
 -2ایجاد نقشه ارائه
در این مرحله ،موضوع اصلی به چندین سرفصل تقسیمشده و اولویتهای ارائه یا نمایش سرفصلها طبق یک
جدول زمانی طرحریزی میشود.
 -3جمعآوری مستندات
در این مرحله متن ،تصویر ،صوت ،فیلم ،جدول و سایر محتواهای ارائه جمعآوری میشود .معموال این مستندات
پروندههایی هستند که نقشه ارائه به آنها نیاز دارد.
 -4پیادهسازی
در این مرحله مطابق با نقشه ارائه ،مستندات ارائه درون اسالیدها قرار میگیرد .چیدمان محتواها در هر اسالید
و ترتیب اسالیدها در این مرحله انجام میشود .متأسفانه بسیاری از مجریان ارائه ،ایجاد ارائه را از این مرحله آغاز
میکنند.
 -5اعمال جلوههای صوتی و بصری
معموالً برای افزایش جذابیت یا تأثیرگذاری از جلوههای دیداری ،شنیداری و تصویری مانند قالببندی ،جلوههای
گذار ،متحرکسازی و صداگذاری استفاده میشود .توجه کنید استفاده نادرست یا بیشاز حد از جلوهها ،منجر به
عدم تعادل ارائه و جلبتوجه بیشتر مخاطبین به جلوههای ارائه بهجای موضوع ارائه میشود.
ابزار ارائه
ابزاری که امکان استفاده از عناصر دیداری و شنیداری را برای ارائه مطلب فراهم میکند ،ابزار ارائه نامیده میشود.
رایانه نیز برای کمک به ارائه مطلب ،ابزارهایی در اختیار قرار میدهد .این ابزارها نرمافزارهای ارائه مطلب نام دارند.
نرمافزاری که امکان درج ،ذخیره ،بازیابی ،ویرایش و چاپ متن ،تصویر ،صوت ،فیلم و متحرکسازی را در اختیار قرار
دهد ،یک نرمافزار ارائه مطلب است .امروزه از نرمافزار ،برای ارائه مطلب و افزایش تأثیر آن استفاده میشود .نرمافزار
 PowerPointاز نرمافزارهای رایج ارائه است.
کنجکاوی

اگر بخواهید بیان شما ،سادهتر و در عینحال جذابتر جلوه کند ،از چه ابزاری استفاده میکنید؟
جدول  3را کامل کنید.
جدول  -3ارتباط مطلب و ابزار ارائه
جدول  3را کامل کنید.
نوع رسانه

ارائهدهنده

درس دانش فنی پایه
نمایش شکستگی استخوان

ابزار ارائه
وایت برد

پزشک
کاغذ و قیچی
تحلیلگر اقتصادی

پیشبینی وضعیت آلودگی هوا
آموزش درج و ویرایش اسالید در نرمافزار
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شکل  -69ارائه مطلب «صلح جهانی» در سمینار
به کمک نرمافزار Prezi

شکل  -68ارائه مطلب «شهر من» در دبستان
به کمک نرمافزار PowerPoint

نرمافزارهای ارائه مطلب
در حال حاضر عالوه بر  ،PowerPointنرمافزارهای ارائه مطلب متنوعی وجود دارد که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
این نرمافزارها به لحاظ محیط اجرا ،شکل ،امکانات و حق نشر دارای شرایط و امکانات متفاوتی هستند.
یادداشت

قدرت نرمافزارهای ارائه مطلب ،در ویژگی ترکیب متن،
تصویر ،صوت ،فیلم و متحرکسازی است.

پژوهش

در قالب گروههای دو یا سه نفره ،یکی از نرمافزارهای
جدول  4را مورد بررسی و تحقیق قرار دهید و حاصل
کار را به کالس ارائه دهید.
کارگاه 1

جدول  -4انواع نرمافزارهای ارائه مطلب

Google Slides
iCloud Keynote
LiberOffice Impress
Office Sway
OpenOffice.org Impress
Powtoon
Prezentit

ایجاد پرونده ارائه با نرمافزار PowerPoint

 1نرمافزار  PowerPointرا باز کنید.
برای بازکردن نرمافزار  PowerPointاز منوی شروع روی
نام نرمافزار کلیک کنید.

Prezi
SlideRocket
WPS presentation

 2یک سند خالی ایجاد کنید.
به محض ورود به محیط نرمافزار
 PowerPointمیتوانید طرح زمینة ارائه
را انتخاب کنید (شکل )70و یا با انتخاب
گزینه  Blank Presentationپرونده ارائه
خالی ایجاد کنید.

شکل  -70انواع طرحهای زمینه آماده
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کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

 3یک اسالید به سند اضافه کنید.
با توجه به اینکه شیوه ارائه در نرمافزار  ،PowerPointاسالید به اسالید است ،اساسیترین اجزای پرونده ارائه مطلب
اسالید است .در واقع یک پرونده در پاورپوینت ،مجموعهای از چندین اسالید است .اسالیدها دربرگیرنده محتوای
ارائه شامل متن ،عکس ،فیلم ،صدا و پویانمایی هستند .برای درج اسالید جدید به ارائه ،در زبانه  Homeاز گروه
 Slidesروی ابزار  New Slideکلیک کنید .در زمان ایجاد اسالید جدید میتوان از چیدمانهای آماده استفاده کرد
که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند.
 4چیدمان محتوای اسالید را انتخاب کنید.
نرمافزار  PowerPointطرحهای مختلفی برای چیدمان ( )Layoutدارد .هر طرح شامل تعدادی جانگهدار برای
نگهداری متن ،تصویر و ...است .میتوانید از زبانه  Homeگروه  Slidesروی  Layoutکلیک کرده ،چیدمان موردنظر
خود را برای اسالید جاری انتخاب کنید.
کنجکاوی

منظور از اسالید جاری چیست؟
برای اسالید اول چیدمان  Title and Contentو برای اسالیدهای دیگر به سلیقه و نیاز خود ،چیدمان مناسب را
انتخاب کنید.
 5متن درون اسالیدها را درون جانگهدار مربوطه تایپ کنید.
 6قالببندی مت 
ن اسالیدها را بهدلخواه تنظیم کنید.
 7با استفاده از ابزارهای درج ،تصاویر جاذبههای دیدنی شهر خود را درون اسالیدها درج کنید.
پرونده ارائه در نماهای متفاوت ،قابلنمایش است .هر یک از این نماها قابلیتهای ویژهای را در اختیار کاربران قرار
میدهد.

فیلم

فیلم شماره  :10125نماهای پرونده ارائه
ت زیر را انجام دهید.
فیلم را مشاهده کرده و فعالی 

فعالیت کارگاهی

هر یک از تصاویر مندرج در شکل  71به یکی از نماهای نرمافزار  PowerPointمرتبط است .نام هر نما را زیر
آن بنویسید.

Reading View

Normal

Slide Show

Outline View

Slide Sorter

Notes Page

شکل  -71نماهای PowerPoint
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پروژه

یک پرونده ارائه مطلب با نام «دانشنامه» در پوشه «نرمافزارهای اداری» ایجاد کنید.
اسالیدهای شکل  72را طراحی کنید.
ارائه «دانشنامه» را در نماهای مختلف مشاهده کنید.
اسالید اول را در نمای  Notes Pageقرار داده و اطالعات شکل  73را وارد کنید.
در نمای  Slide Sorterجای اسالید دوم و سوم را تغییر دهید ،یک نسخه مشابه از اسالید علوم ریاضی تهیه
کرده و سپس اسالید ایجادشده را حذف کنید.

شکل  -73درج یادداشت برای اسالید در نمای Notes Page

شکل  -72دانشنامههای رشد

کارگاه  2ایجاد الگوی طراحی
اگر نیاز باشد محتوایی در چند اسالید تکرار شود ،بهتر است از نمای الگوی طراحی یا  Master Slideاستفاده شود.
 1الگوی طراحی را درج کنید.
از زبانه  Viewروی گزین ة  Master Slideکلیک کنید .در کادر سمت چپ انواع الگوهای نگهداری محتوا را مشاهده
میکنید .اگر اشارهگر را روی الگوها نگه دارید ،نام الگو و شماره اسالیدهایی که بر اساس آن الگو در ارائه شما ایجاد
شدهاند ،مشاهده میشوند (شکل .)74
 2محتوای دلخواهی را روی الگوی موردنظر درج
کنید (شکل .)75
 3از نمای الگوی طراحی خارج شده و درج محتوا
در تمام اسالیدهای منطبق با الگو را مشاهده کنید.

فعالیت کارگاهی
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پروژه «شهر من» را از روی لوح نوری برداشته و با
ایجاد اسالید اصلی ،آن را بازسازی کنید.
این پروژه درمورد شهر ایالم است .اسالیدهای آن را
مطابق با شهر محل زندگی خود تکمیل کنید.
دو اسالید در خصوص سوغاتیهای شهرتان به این
پروژه اضافه کنید .پرونده را با نام «شهر من» در پوشه
نرمافزارهای اداری ذخیره کنید.

شکل  -74نام الگو و شماره اسالیدها مطابق الگو

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

شکل  -75درج محتوا در الگوی طراحی

شکل  -76تکرار محتوا در اسالیدهای منطبق با الگوی طراحی
برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد

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

کنترل کیفیت  -مسئولیتپذیری -
تصمیمگیری  -نقش در گروه  -آموزش و کمک
شایستگیهای غیرفنی به فراگیری دیگران  -مدیریت کارها و پروژهها-
تفکر خالق  -زبان فنی
ایمنی و بهداشت

نتایج
ممکن

قابل قبول

رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و
الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

توجه به کیفیت نهایی پروژه شامل تناسب
طرح زمینه با موضوع ارائه و بهکارگیری
اثرگذار جلوه گذار و جلوههای پویانمایی،
تناسب طرح و رنگ با موضوع نشر رومیزی-
نوآوری در طراحی  -رعایت حق مالکیت
معنوی متن و تصاویر  -حفاظت از تجهیزات
کارگاه  -انجام وظایف محوله در گروه ـ
تقسیم و زمانبندی وظایف در گروه

2

توجهات زیست محیطی ایجاد اسناد الکترونیکی و کاهش دورریز کاغذ

نگرش

تالش برای ایجاد پرونده ارائه مطلب هر چه
زیباتر که به بهترین شکل مخاطب را جذب
کرده و پیام ارائه را منتقل کند  -تالش برای
طراحی ظاهری زیباتر و متناسب با محتوای
سند نشر رومیزی

غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

* این شایستگیها در ارزشیابی پایانی این واحد یادگیری بایستی مورد توجه قرار گیرد.
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ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

ایجاد پرونده ارائه
مطلب

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
ارائه مطلب روی آن نصب
است.
زمان 20:دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

درحد انتظار
پایینتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد پرونده  -ذخیره و بازکردن پرونده ارائه مطلب-
درج اسالیدها و محتوای آنها  -استفاده از نماها -
تغییر نوع چینش اجزای اسالید  -تغییر طرح زمینه
اسالیدها  -ایجاد الگوی طراحی و تنظیمات اسالید با
استفاده از آن
ایجاد پرونده  -ذخیره و بازکردن پرونده ارائه مطلب-
درج اسالید  -استفاده از نماها  -تغییر نوع چینش
اجزای اسالید  -تغییر طرح زمینه اسالیدها
ایجاد پرونده -تغییر نوع چینش اجزای اسالید-
استفاده از نماها

3

2
1

کارگاه  3قالببندی و جلوههای گذار
اسالیدهای یک ارائه را میتوان به لحاظ چیدمان محتوا ،رنگ و طرح ،قالببندی کرد .به گذر از یک اسالید به
اسالید دیگر ،گذار ( )Transitionمیگویند .برای دسترسی به جلوههای گذار از زبانة  Transitionsاستفاده میکنند.
 1پرونده ارائه «شهر من» در پوشه «نرمافزارهای اداری» را باز کنید.
 2برای هر یک از اسالیدها ،یک جلوه گذار متفاوت اعمال کنید.

 3ترتیبی دهید که اسالیدها بهطور خودکار ،بعد از  4ثانیه با صدای  Type.wavعبور کنند.
 4ارائه را در نمای  Slide Showمشاهده کنید.

فیلم

فیلم شماره  :10126قالببندی و جلوههای گذار
نوع طرحبندی و چگونگی استفاده از آن را در فیلم مشاهده کنید و پروژه را انجام دهید.

پروژه

پرونده ارائه «دانشنامه» در پوشه «نرمافزارهای اداری» را متناسب با فیلم تغییر دهید.
کارگاه  4متحرکسازی اسالیدها

در نرمافزار  PowerPointامکان متحرکسازی محتوای اسالیدها وجود دارد .متحرکسازی به جذابیت ارائه کمک
میکند.

شکل  -77تنظیمات متحرکسازی

138

برای فعال شدن ابزارهای متحرکسازی ،باید حداقل یک موضوع در اسالید جاری انتخابشده باشد.

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی
فیلم

فیلم  :10127جلوههای متحرکسازی
فیلم را مشاهده کرده ،مراحل کارگاه را انجام دهید.
 1یک پرونده جدید ایجاد کنید.
 2روی اسالید ،تصویری از یک چرخدنده قرار دهید.
 3جلوهای روی تصویر اعمال کنید.
ترتیبی دهید که با کلیک ماوس ،پس از تأخیر یکثانیهای ،جلوه متحرک  Spinروی آن اعمال شود ب ه صورتی که
اجرای جلوه  2ثانیه طول بکشد.

شکل  -78چرخش چرخ دنده به کمک متحرکسازی
پروژه

کنجکاوی

در پرونده ارائه «دانشنامه» موضوع درون اسالیدها را به صورتی متحرک کنید که به القای مطلب کمک کند.
استفاده بیشاز حد متعارف از متحرکسازی چه معایبی دارد؟
عالمت * در پایین اسالیدها چه مفهومیدارد؟
کارگاه  5صداگذاری و دکمههای عملیاتی

فیلم

فیلم شماره  :10128صداگذاری
فیلم را مشاهده کنید و پروژه و فعالیت منزل را انجام دهید.

پروژه

روی اسالید «علوم انسانی» ارائه «دانشنامه» صدای خودتان را ضبط کنید و ترتیبی دهید که صدای شما به
طور خودکار پخش شود.
برای ارائه خود یک موسیقی متن قرار دهید به صورتیکه پس از یک تأخیر یک و نیم ثانیهای از اولین اسالید،
پخششده و تا آخر ادامه داشته باشد.
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فیلم

فیلم شماره  :10129دکمههای عملیاتی و ابرپیوند
فیلم را مشاهده کرده و پروژه را انجام دهید.

پروژه

فعالیت منزل

روی تمام اسالیدهای ارائه « دانشنامه» دکمههای عملیاتی
اضافه کنید (شکل .)79
عملیات متناظر با هر دکمه را با همکالسی خود بررسی کنید.

شکل  -79دکمههای عملیاتی

ارائهای با عنوان «بزرگداشت سعدی» و محتوای مرتبط ایجاد کنید و پرونده صوتی «گلستان» را بهعنوان صدای
زمینه آن قرار دهید .یادآوری :این پرونده حاوی یک دقیقه از متن «دیباچه گلستان سعدی» بود که آن را با
صدای خود ضبط کرده بودید.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

جلوهگذاری
اسالیدها

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
ارائه مطلب روی آن نصب
درحد انتظار
است.
زمان 10:دقیقه
پایینتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

درج جلوههای گذار اسالید  -متحرکسازی اشیای
اسالید  -صداگذاری اسالید  -استفاده از دکمههای
عملیاتی

3

درج جلوههای گذار اسالید  -متحرکسازی اشیای
اسالید  -صداگذاری اسالید

2

درج جلوههای گذار اسالید

1

کارگاه  6نمایش اسالیدها

پس از درج محتوای ارائه در سند و افزودن جلوههای شنیداری و دیداری به اسالید و استفاده از دکمههای عملیاتی،
باید اسالیدها را نمایش دهیم .گرچه تمام این مقدمات برای رسیدن به مرحله نمایش ارائه ضروری است اما هدف
اصلی ایجاد ارائه ،اجرا یا نمایش آن است.

شکل  -80گزینههای زبانه  Slide Showبرای نمایش اسالید

 1برای نمایش ارائه «شهر من» تنظیمات الزم را اجرا کنید.
مرحله قبل از نمایش ارائه ،اعمال تنظیمات نمایش است .برای دسترسی به این تنظیمات ،روی دکمه Set Up
 Slide Showاز زبانه  Slide Showکلیک کنید (شکل .)80
 2نمایش را در حالتی تنظیم کنید که دائم ًا تکرار شود.
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 3تنظیمیانجام دهید که فقط اسالیدهای ویژهای مشاهده شوند (شکل .)81

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

شکل  -81بخش جاذبههای گردشگری ارائه «شهرمن» در نمای Slide Sorter

کنجکاوی

بخشهای مختلف شکل  82را
بنویسید.

فیلم

فیلم شماره :10130تنظیمات
نمایش اسالیدها
فیلم را مشاهده کرده و پروژه را
تکمیل کنید.

شکل  -82تنظیمات نمایش اسالیدها
پروژه

نمایش ارائه «دانشنامه» را در حالتهای زیر تنظیم کنید.
نمایش ارائه در حالت تمام صفحه
بدون متحرکسازی
شروع نمایش از اسالید سوم
ارائه را در حالتهای زیر نمایش دهید.
تمام اسالیدها را در یک نما مشاهده کرده ،به اسالید ششم بروید.
رنگ قلم را تغییر داده ،دور یکی از مطالب خط بکشید.
کارگاه  7زمانبندی ،فیلمبرداری و بسته ارائه ()Package

گاهی اوقات پرونده ارائه بدون ارائهدهنده یا سخنران نمایش داده میشود .در چنین مواقعی سخنران میتواند
نسخهای از نمایش ارائه با زمانبندی دلخواه خود ضبط کند تا در صورت لزوم بدون حضور وی پخش شود.
فیلم

پروژه

فیلم شماره  :10131زمانبندی و فیلمبرداری از ارائه
بعد از مشاهده فیلم ،نمایش ارائه «دانشنامه» را به سلیقه خود ،صداگذاری و زمانبندی کنید.
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فیلم

فیلم شماره  :10132تولید بستة ارائه
فیلم را مشاهده کنید و از پرونده «شهر من» یک بسته ایجاد کنید.

پروژه

برداشت

به گروههای  3تا  5نفری تقسیم شوید.
یک مدیر گروه انتخاب کنید.
موضوعی را برای ارائه انتخاب کنید.
«چگونه یک ارائه اثربخش تولید کنیم» و «آموزش نرمافزار  »PowerPointو «آموزش نرمافزار  »Wordمیتواند
یک پیشنهاد مناسب باشد.
با توجه به مراحل تولید یک ارائه مطلوب و نقشپذیری افراد در گروه ،تقسیم کار کنید.
مطالب ارائه را روی کاغذ بیاورید و سپس برای کار روی اسالیدها تقسیمکار کنید.
متن و تصاویر مناسب را روی اسالیدها قرار دهید.
گذار ،متحرکسازی ،صداگذاری و زمانبندی ارائه را به صورتی ویرایش کنید که امکان آموزش انفرادی با
نرمافزار فراهم باشد.
یک بسته از ارائه تولید کنید.
آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
نمایش ارائه و تولید
ارائه مطلب روی آن نصب
خروجی
درحد انتظار
است.
زمان 10 :دقیقه
پایینتر از حد
انتظار
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استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

تنظیمات نمایش -نمایش ارائه  -نمایش سفارشی-
زمانبندی ارائه مطلب  -بستهبندی نرم افزار

3

تنظیمات نمایش -نمایش ارائه  -نمایش سفارشی

2

نمایش ارائه

1

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

نرمافزار نشر رومیزی

به شکل  83با دقت نگاه کنید.

شکل  -83نمونههایی از نشر رومیزی

به نظر شما هزینه تهیه و طراحی این بروشور و کارتها چقدر است؟
چگونه میتوان با در اختیار داشتن یک رایانه طرحهای مشابهی را ایجاد کرده و در اختیار دیگران قرار داد؟
شما برای چه موضوعی نیازمند طراحی یک بروشور هستید؟
نشر رومیزی() Desktop Publishing
ورود رایانه به عرصه نشر ،منجر به تولد نشر رومیزی شد که امروزه حرف اول را در این صنعت میزند .نشر رومیزی،
اصطالحی است که به استفاده از رایانه برای تهیه اسنادی متشکل از متن و عناصر گرافیکی اشاره دارد .این اسناد
بیشتر برای چاپ ،طراحی و تولید میشوند .نرمافزارهای نشر رومیزی عالوه بر امکان درج متن و عناصر گرافیکی
مختلف و ویرایش آنها ،میتوانند دارای امکانات دیگری مانند غلطیابی ،صفحهآرایی ،تصحیح خودکار و غیره باشند.
فعالیت گروهی

درباره ویژگیها و تفاوتهای نشر رومیزی و نشر کاغذی در کالس گفتگو کرده و جدول  5را تکمیل کنید.
جدول  -5مقایسه نشر رومیزی و نشرکاغذی
ویژگی
از قلم و کاغذ کمتر استفاده میشود.

نشر رومیزی

نشر کاغذی





مراحل آمادهسازی سادهتر است.
مالکیت نشر قانونمندتر است.
با حذف برخی واسطهها در زمان و هزینه صرفهجویی میشود.
خالقیت در آثار تولیدشده مشهودتر است.
سرعت انتقال نشر بیشتر است.
ثبات و پایداری نشر بیشتر است.
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یادداشت

فهرستی از نرمافزارهای نشر رومیزی تهیهکرده و بنویسید.
Adobe InDesign .1
.2
.3

نرمافزار Microsoft Publisher 2016

این نرمافزار یک برنامه نشر رومیزی است که امکان ایجاد یک نشر حرفهای و با کیفیت را در انواع گوناگون فراهم
ل چاپ ،زمان و قیمت آن را کاهش میدهد .شما با این نرمافزار
ساخته است .این برنامه با ایجاد نشرهای حرفهای قاب 
میتوانید نشرهای رنگی با کیفیت مانند خبرنامه ،آگهیهای کوچک ،بروشور ،کارتپستال و ...را ایجاد کنید.
کارگاه  8ایجاد پرونده نشر
 1برنامه را اجرا کنید.

 2برای ایجاد پروژه جدید ،نوع پرونده خالی را
انتخاب کنید.
در پنجره بازشده ،انواع پروندههای پیشساخته را مشاهده
میکنید .روی گزینه " Blank 8.5x11کلیک کنید تا
پرونده نشر جدیدی ایجاد شود .پس از ایجاد پرونده نشر،
ناحیه اصلی کار با نرمافزار را مشاهده میکنید (شکل .)84
فعالیت کارگاهی

جدول  6را بر اساس انواع پروندههای
پیشساخته نشر تکمیل کنید.

شکل  -84انتخاب نوع پرونده نشر
جدول  -6برخی از انواع پروندههای پیشساخته
کاربرد

نوع پرونده
More blank page size

فعالیت کارگاهی
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به کمک هنرآموز خود ،نام هر یک
از بخشهای تعیینشده را در کادر
مربوطه شکل  85بنویسید.

Modern Cookbook
Thank you Cards
Event Flayer

شکل  -85محیط نرمافزار Microsoft Publisher

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

 3واحد اندازهگیری را تعیین کنید.
واحد اندازهگیری متداول نرمافزارها اینچ است که در کشور ما
سانتیمتر مورد استفاده است .واحد اندازهگیری را به سانتیمتر
تغییر دهید.
فعالیت کارگاهی

از برگه  Fileدر ناحیه  ،BackStageامکانات بخش  Infoرا
بررسی کرده ،در بخش  Edit Business Informationاطالعات
خواستهشده را وارد کرده ،با نام  Custom1ذخیره کنید
(شکل .)86

 4تنظیمات صفحه را انجام دهید.
از زبانه  Page Designدر بخش  Page Setupبا کلیک دکمه  Sizeاز فهرست ظاهر شده گزینه  A5را انتخاب کنید.
کادر پیام شکل  87ظاهر میشود .پیام را ترجمه کنید و در کادر زیر بنویسید.
شکل -86ناحیه Backstage

شکل  -87پیام تنظیمات صفحه

با کلیک دکمه  Yesصفحات ایجادشده را در ناحیه  Navigationمشاهده کنید (شکل .)88
تنظیمات صفحه را مطابق شکلهای  89و  90انجام دهید.

شکل -90تنظیم حاشیهها و نوع خروجی

شکل -89فعال کردن Page Setup

شکل  -88ناحیه Navigation

 5پرونده نشر را با نام  environmentذخیره کنید.
کنجکاوی

پسوند ذخیرهسازی پروندههای نشر رومیزی چیست؟

فعالیت گروهی

درباره تفاوت ذخیرهسازی پرونده در  One Driveو  This PCبا همکالسی خود گفتگو کرده و جدول  7را تکمیل
کنید.
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جدول -7مقایسه انواع ذخیرهسازها
One Drive

یادداشت

This PC

از نرمافزار خارج میشود .این کار معادل انتخاب فرمان  Closeاز برگه
اگر یک پرونده نشر باز باشد ،با کلیک
 Fileاست .در صورتیکه چندین پرونده نشر باز باشد ،فشردن این کلید فقط پرونده نشر جاری را میبندد.
کارگاه  9طراحی اولیه بروشور

 1پرونده نشر را باز کنید.
زمانی که نرمافزار پابلیشر را اجرا میکنید ،فهرستی از نشرهایی که اخیرا ً
بازکردهاید در بخش  Recentمشاهده میشود .پرونده  environmentرا
باز کنید.
 2ابزار راهنما را در پرونده نشر اضافه کنید.
برای اینکه در زمان طراحی در ناحیه قابل چاپ قرارگرفته و محل
دقیق قرار گرفتن اشیا را مشخص کنید ،ابزارهای راهنما ( )Guidesرا به
صفحه خود اضافه کنید (شکل  91و .)92
کنجکاوی

شکل  -91تنظیم خطکش عمودی

چه روشهای دیگری برای درج خطوط راهنما وجود دارد؟
 3از ابزار  WordArtبرای درج متنهای هنری استفاده
کنید.
مطابق با شکل  93تغییرات الزم را روی پرونده اعمال کنید.
شکل  -92خطوط راهنما

شکل  -94تنظیمات محتوایی صفحه  2و 3
146

شکل  -93تنظیمات محتوایی صفحه

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

 4پسزمینه متناسب با پروژه  environmentانتخاب کنید.
در صفحه  2و  3پرونده نشر ،از زبانه  ،Page Designگروه  Page Backgroundدکمه  Backgroundرا کلیک
کنید و از فهرست ظاهرشده گزینه More Backgrounds....را انتخاب کنید و با الگوی  Patternپسزمینه را
تنظیم کنید (شکل.)94
 5تصاویر را در صفحه نشر خود درج کنید.
در صفحه اول نشر ،تصاویر  Mohit2, Mohit1را در مکان مناسب مطابق شکل  93درج کنید.
 6بخشهای ساختاری ( )Buildings Blocksرا ایجاد کرده و از آنها در پرونده نشر استفاده کنید.

 Buildings Blocksبرای ایجاد و استفاده مکرر از موضوعات تعریفشده به کار میرود .بهعنوا 
ن مثال با طراحی
ن در صفحههای مختلف یا پروندههای
یک طرح و ذخیرهسازی آن در گروههای دستهبندیشده ،میتوان بارها از آ 
جدید نشر استفاده کرد .میخواهیم یک حاشیه در صفحه اول طراحی کرده و در صفحات دوم و سوم هم از آن
حاشیه استفاده کنیم (شکل .)95
در صفحه  1پرونده نشر ،با در نظر گرفتن خط راهنمای افقی که در مرحله  2اضافه کردهاید ،تصویر  Grassرا درج
کنید .سپس دو نسخه از آن ایجاد کرده ،در کنار هم قرار دهید و از پایین تراز کنید تا بهصورت یک حاشیه در
پایین صفحه قرار گیرد .سه تصویر  Grassرا انتخاب و آنها را گروه ( )Groupکنید (شکل .)96

شکل  -96گروهبندی تصاویر

شکل  -95ایجاد Building Blocks

برای استفاده از  Buildings Blockایجادشده در صفحات  2و  ،3دکمه  Borders & Accentsرا از گروه
 Buildings Blocksاز زبانه  Insertانتخاب کنید .با توجه به خط راهنمای افقی  Grassرا در ناحیه حاشیه پایین
صفحهها قرار دهید.
کنجکاوی

آیا امکان حذف Buildings Blocksهای پابلیشر از بخش  libraryوجود دارد؟
امکان حذف  Building Blocksساختهشده شما چطور؟
 7اطالعات تجاری ( )Business Informationموردنیاز را در بروشور درج کنید.

در صفحه اول نشر ،برای درج اطالعات تجاری
از زبانه  Insertبخش  ،Textروی Business
 Informationکلیک کرده و نوع Convention
را انتخاب کنید (شکل .)97

شکل  -97انتخاب نوع اطالعات تجاری
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فعالیت کارگاهی

اطالعات درجشده در بخشهای مختلف  Business informationدرجشده در صفحه اول را ویرایش کنید تا
عناوین بخشهای مختلف آن مانند شکل فارسی شود.
:Touch/Mouse mode
امکانی است که با افزایش استفاده از رایانههای لمسی ،تبلتها و گوشیهای
هوشمند از نسخه  2013به نرمافزار افزوده شده است .با فعالسازی نمای  Touch modeاندازه دکمهها در ناحیه
ریبون و نوار ابزار دسترسی سریع بزرگتر شده ،فاصله آنها نیز افزایش مییابد تا کاربر در دستگاههای لمسی راحتتر
به آنها دسترسی داشته باشد .برای نمایش و فعالسازی آن روی فلش انتهای سمت راست نوار ابزار دسترسی سریع
کلیک کنید و از فهرست فرمانهای پرکاربرد Touch /Mouse Mode ،را انتخاب کنید تا دکمه آن به نوار ابزار
دسترسی سریع اضافه شود .با انتخاب  Mouse Modeاندازه و فاصلهها به حالت پیشفرض بازمیگردد.
کارگاه  10تکمیل بروشور
 1پرونده نشر  environmentرا باز کنید.

 2زبان پارسی را به پابلیشر اضافه کنید (شکل .)98
کنجکاوی

شکل  -98افزودن زبان جدید

درصورتیکه پس از افزودن زبان  ،Persianدر بخش  Proofingگزینه  Uninstalledرا مشاهده کردید ،چه میکنید؟

 3کادر متنی را به پرونده نشر اضافه کنید (شکل .)99
 4ابزار  Picture Placeholderرا برای درج عکس استفاده کنید.
در صفحه سوم نشر ،از زبانه  Insertبخش  Illustrationsابزار  Picture Placeholderرا انتخاب کنید و آن را در
محلهای تعیینشده در  Draw Text Boxمانند شکل  99قرار دهید.
فعالیت کارگاهی

با کمک هنرآموز خود تصاویر  Mohit4, Mohit5, Mohit6 ,Mohit7,Mohit8را با استفاده از Picture Placeholder

در صفحه سوم نشر خود مانند شکل  99درج کرده و تغییرات الزم را اعمال کنید.

کنجکاوی

ابزارهای  Pictureو  Picture Placeholderچه تفاوتهایی دارند؟
 5به پرونده نشر ،متن مناسب اضافه کنید.
در صفحه سوم نشر ،متن زیر را در  Draw Text Boxبنویسید .نوع قلم را  Nazaninو اندازه آن را  10قرار دهید.
قالببندی الزم را به متن اعمال کنید.

در منزل ،استفاده از گیاهانی که نیاز به ِ
آب کمیدارند ،به حفظ آب و استفاده بهینه از آبهای زائد استفادهشده در منازل کمک
میکند.
زبالههای خانگی مخصوصا ً زبالههای تجزیهناپذیر را در پالستیکهای دربسته گذاشته ،آنها را در زیر خاک دفن کنید .ریختن زباله در مسیر
آبراهه ،رودخانه و طبیعت ،خطر بالقوهای را در بهداشت ،سالمتی و تخریب محیطزیست ایجاد میکند.
ی و ظروف کنسرو را قبل از انداختن به سطل بازیافت ،آبکشی کنید و مواد زائد
برای جلوگیری از ورود حشرات و حیوانات ،بطر 
غذایی را از کاغذ جدا کنید.
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کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی
جدول -8مناسبتها
فعالیت کارگاهی

با استفاده از ابزار تصحیح خودکار ( )Auto Correctواژه
«محیط» را به لیست واژههای از پیش تعریفشده اضافه
کنید تا در پرونده نشر با «محیطزیست» جایگزین شود.
 6در نشر خود از ابزار جدول استفاده کنید.
در صفحه سوم نشر ،از زبانه  Insertبخش  Tableجدولی
با  11سطر و  2ستون ایجاد کرده و به محل تعیینشده
طبق شکل  99انتقال دهید .از زبانه محتوایی Design
و بخش  Table Formatsقالب جدول را انتخاب کرده،
مناسبات محیطزیستی را در آن درج کنید (جدول .)8

روز
 1فروردین

 2فروردین
 13فروردین
 2اردیبهشت
 15خرداد
 25خرداد
 27خرداد
 1مهر

 29دی

 15اسفند

مناسبت
روز جهانی جنگل
روز جهانی آب
روز انس با طبیعت
روز زمین
روز جهانی محیطزیست
روز جهانی گل
روز جهانی بیابانزدایی
روز جهانی بدون خودرو
روز هوای پاک
روز درختکاری

 7از ابزار  Shapeاستفاده کنید و به آن جلوهای بیفزایید.

در صفحه سوم نشر از زبانه  Insertبخش Illustrations

روی ابزار  Shapeکلیک کنید و از فهرست نمایشداده
شده از بخش  Flowchartشکل  Punched Tapeرا
انتخاب کرده ،در مکان تعیینشده قرار دهید.
رنگ زمینه و اندازه آن را تنظیم کنید.
با راستکلیک روی  Shapeو انتخاب  Add Textاز
منوی ظاهرشده عبارت «راههای ساده برای حفاظت از
محیطزیست» را در آن درج کنید و نوع و اندازه قلم را
 Tahoma 10با رنگ نارنجی تنظیم کنید (شکل .)99
فعالیت کارگاهی

با کمک هنرآموز خود صفحه دوم و چهارم نشر را با توجه
به شکلهای  100و  101تکمیل کنید .فعالیتهای
متناظر با شمارهها در تصویر را انجام دهید.

شکل  -99صفحه سوم نشر

 .1ایجاد کادر با  Building Blocksاز گروه  Borders & Accentبخش  Emphasisبا نام .Stripes
 .2درج تصویر  Mohit9با .Picture Placeholder
 .3درج  12شکل برای پیامهای محیطزیستی با عناوین:
استفاده از انرژی طبیعی ،حمایت از طبیعت ،صرفهجویی در آب ،مدیریت حملونقل ،استفاده از المپ کممصرف،
بازیافت ،مدیریت پسماند ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش آالیندهها ،کاهش آلودگی صوتی و کاهش مصرف سوخت.
 .4درج  Building Blocksایجادشده با نام .Grass
 .5درج عبارت «طبیعت دوست ماست ،برای حفظ آن دوست دارید چهکاری انجام دهید».
 .6درج لوگو از .Business Information
 .7درج  Organization Nameاز Business Information
 .8درج عکس .Mohit10
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 8خطوط راهنما را از صفحهها حذف کنید.

شکل  -100صفحه دوم نشر

شکل  -101صفحه چهار نشر

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

ایجاد و ویرایش
پرونده نشر رومیزی

شرایط عملکرد

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

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
نشر رومیزی روی آن نصب
است زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد طرح اولیه  -ذخیره و بازیابی پرونده  -استفاده از
باالتر از
سبکهای هنری متن  -درج اشیا و ویرایش آنها  -تنظیمات 3
حد انتظار
صفحه
درحد
انتظار

ایجاد طرح اولیه  -ذخیره و بازیابی پرونده  -درج اشیا -
استفاده از سبکهای هنری متن

2

پایینتر از
حد انتظار

ایجاد طرح اولیه  -ذخیره و بازیابی پرونده

1

کارگاه  11ایجاد بسته نشر و به اشتراکگذاری
 1پیشنمایش پرونده نشر را مشاهده کنید.
پرونده  environmentرا باز کنید .در ناحیه ریبون روی برگه  Fileکلیک کرده ،در ناحیه  Backstageروی فرمان
 Printمانند شکل  102کلیک کنید.
فعالیت کارگاهی
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به کمک هنرآموز خود عملکرد بخشهای مختلف این پنجره را بررسی کنید و نام بخشهای مشخصشده را
بنویسید.

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

شکل  -102پیشنمایش چاپ

 2از پرونده نشر در قالبهای مختلف خروجی بگیرید.

پس از اعمال تغییرات و ذخیره پرونده ،از برگه  Fileدر ناحیه ریبون ،فرمان  Exportرا از سمت راست نمای
 BackStageانتخاب کنید تا در سمت راست صفحه امکان انتخاب قالب خروجی ،نوع بسته و تنظیمات اختیاری
آن فعال شود.
فعالیت کارگاهی

از پرونده نشر خروجیهای  PDFو  XPSایجاد کنید.
پرونده نشر را در قالب  HTMLانتشار دهید.
قالب ذخیرهسازی پرونده را تغییر دهید.
 3یک بسته از پرونده نشر تولید کنید.
با استفاده از ویژگی  Pack and Goمیتوانید بسته نشر ایجاد کنید .با استفاده از  Pack and Goتصاویر ،قلمها و همه
جزییات پرونده نشر در یک بسته ( )Packبهصورت یکجا فشردهشده ،برای ارسال به چاپگر تجاری (Commercial
 )Printerیا رایانه دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

فعالیت کارگاهی

هر صفحه از پرونده نشر را در یک پوشه بهصورت یک تصویر جداگانه در قالب  TIFFبا کیفیت باال یا JPG

ذخیره کنید.
با انتخاب نوع و کیفیت و انتخاب دکمه  Package and Go Wizardپرونده را به صورت فشرده با قالب zip
ایجاد کنید.
با انتخاب دکمه  Package and Go Wizardنسخه فشردهای از پرونده نشر را در قالب  pubایجاد کنید.
 4پرونده نشر را به اشتراکگذارید.
روشهای مختلفی برای به اشتراکگذاری نشر یا ایده در
پابلیشر وجود دارد .برای انتشار ایده از طریق رایانامه ،گزینه
 Shareرا در نمای  BackStageاز برگه  Fileانتخاب کنید
(شکل  .)103دکمه  Emailرا از فهرست  Shareانتخاب
کنید .از  Email Previewبرای پیشنمایش نشر در محیط
وب استفاده کنید.

شکل  -103به اشتراکگذاری از طریق رایانامه
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فعالیت کارگاهی

فیلم

گزینههای مختلف  Emailرا با کمک هنرآموز بررسی کنید.
فیلم شماره  :10133نشرهای آماده و سفارشیسازی آنها
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت گروهی

به کمک همگروهی خود یکی از طرحهای زیر را انتخاب و طراحی کنید.

فعالیت منزل

با انتخاب یکی از موضوعات زیر ،پرونده نشر متناسب با آن شامل بروشور ،آگهی ،خبرنامه یا ...تهی ه کرده و در
کالس نصب کنید.
تبلیغاتی مربوط به شغل پدر یا مادر یا اقوام خود
انجمن علمیمدرسه
کارت دعوت مراسم
هفته مشاغل
یک موضوع دلخواه
معرفی رشتههای هنرستان
معرفی مشاغل رشته شبکه و نرمافزار رایانه

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

ایجاد خروجی
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شرایط عملکرد

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

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات:رایانهای که نرمافزار نشر
رومیزی روی آن نصب است
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد پرونده نشر با استفاده از نشرهای آماده -
باالتر از حد
به
متنوع-
سفارشیسازی نشر آماده  -ایجاد خروجیهای
3
انتظار
اشتراکگذاری نشر
در حد انتظار

ایجاد پرونده نشر با استفاده از نشرهای آماده -
سفارشیسازی نشر آماده

2

پایینتر از حد
انتظار

ایجاد پرونده نشر با استفاده از نشرهای آماده

1

معیار شایستگی انجام کار :
کسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد پرونده ارائه مطلب ،نمایش ارائه و تولید خروجی و ایجاد و ویرایش پرونده نشر رومیزی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

کار با نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ ایجاد پرونده ارائه مطلب
2ـ جلوه گذاری اسالیدها

3ـ نمایش ارائه و تولید خروجی

4ـ ایجاد و ویرایش پرونده نشر رومیزی

  5ـ ایجاد خروجی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از امکانات نرمافزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی و بر اساس دانش کسبشده ،بستهای از ارائه مطلب تولید کرده ،یک پرونده نشر رومیزی تولید و منتشر کند.

شاخصها :
شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

ایجاد پرونده ارائه مطلب -باز کردن پروندههای قبلی  -ذخیره پرونده در مسیر تعیینشده  -درج اسالید  -انتخاب محتوای اسالید -درج و ویرایش محتوای اسالید -
انتخاب چیدمان اسالید با توجه به محتوای آن  -تغییر چیدمان اسالید -انتخاب طرح زمینه اسالید با توجه به موضوع ارائه -تغییر طرح زمینه اسالید  -ایجاد الگوی
طراحی -انتخاب تنظیمات الگوی طراحی -ایجاد اسالید با استفاده از الگوی طراحی -انتخاب نما با توجه به کاربرد

2

انتخاب جلوه گذار  -ویرایش جلوه گذار -انتخاب جلوه متحرکسازی -ویرایش جلوه متحرکسازی  -تنظیمات نمایش جلوه متحرکسازی  -تنظیمات صداگذاری
اسالید -درج دکمه عملیاتی  -انتخاب عملیات دکمه عملیاتی  -تبدیل اشیا به دکمه عملیاتی -تنظیمات تعیین عملیات دکمه عملیاتی

3

تنظیمات نمایش -نمایش ارائه -تنظیمات نمایش سفارشی ارائه -نمایش سفارشی ارائه  -تنظیمات زمانبندی ارائه مطلب -تنظیمات بستهبندی ارائه مطلب

4

ایجاد طرح اولیه  -ذخیره پرونده در مسیر تعیینشده  -بازیابی پرونده  -انتخاب سبک هنری متن  -درج و ویرایش سبک هنری متن  -انتخاب شیء -درج اشیا -
ویرایش اشیا -تنظیمات صفحه

5

انتخاب نشر آماده -ایجاد پرونده نشر با استفاده از نشرهای آماده  -سفارشیسازی نشر آماده  -انتخاب نوع خروجی  -ایجاد خروجی -تولید خروجی برای چاپ  -به
اشتراکگذاری نشر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که نرمافزارهای واژهپرداز و نشر رومیزی روی آن نصب است.
زمان 70 :دقیقه (ایجاد پرونده ارائه مطلب  20دقیقه  -جلوهگذاری اسالیدها  10دقیقه  -نمایش ارائه و تولید خروجی  10دقیقه  -ایجاد و ویرایش پرونده نشر رومیزی  15دقیقه
 -ایجاد خروجی  10دقیقه)

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد پرونده ارائه مطلب

2

2

جلوهگذاری اسالیدها

1

3

نمایش ارائه و تولید خروجی

2

4

ایجاد و ویرایش پرونده نشر رومیزی

2

5

ایجاد خروجی

1

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:

کنترل کیفیت ،مسئولیتپذیری ،تصمیمگیری ،نقش در گروه ،آموزش و کمک به فراگیری دیگران ،مدیریت کارها و پروژهها ،تفکر خالق ،زبان فنی ،رعایت ارگونومی،
كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات) ،ایجاد اسناد الکترونیکی و کاهش دورریز کاغذ ،تالش برای ایجاد پرونده ارائه مطلب هرچه زیباتر که به بهترین

2

شکل مخاطب را جذب کرده و پیام ارائه را منتقل کند ،تالش برای طراحی ظاهری زیباتر و متناسب با محتوای سند نشر رومیزی

میانگین نمرات:

*

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

مونتاژ رایانه
آشنایی با قطعات سختافزاری و انتخاب و نصب قطعات رایانه از مهارتهای کاربردی در یادگیری علوم
رایانه است .مشخصات اصلی قطعات در انتخاب آنها بسیار تأثیرگذار بوده ،در کارایی و سرعت سیستم نقش
اساسی دارد .در بسیاری از مواقع بهترین نرمافزارها به علت نبود سختافزار مناسب یا سازگار نبودن اجزای
سختافزاری ناکارآمد خواهند بود؛ بنابراین در انتخاب قطعات عالوهبر مشخصات قطعه باید به سازگاری آن با
قطعات دیگر رایانه هم توجه شود .برای خرید یا ارتقای رایانه توجه به نیاز کاربر و میزان بودجه او در انتخاب
قطعات بسیار مهم است و بیتوجهی به نیاز کاربر سبب هدر رفتن هزینه خواهد شد .در این فصل در دو واحد
یادگیري مشخصات اصلی قطعات و اولویت آنها در هنگام انتخاب و خرید قطعات ،نصب قطعات سختافزاری
و مونتاژ قطعات را فراخواهید گرفت و با معیارهای اصلی انتخاب و سازگاری قطعات ،اصول اولیة مونتاژ و
بخشهای مهم سختافزار رایانه مانند برد اصلی ،پردازنده ،حافظه و تنظیمات  BIOSآشنا خواهید شد.

واحد یادگیری 7
شایستگی انتخاب و نصب قطعات سختافزاري
آیا  تا به حال پیبردهاید؟
چرا بدنه کیس را از پالستیک یا چوب نمیسازند؟
برای جلوگیری از گرمشدن قطعات رایانه هنگام کار ،چه راهکاری وجود دارد؟
عبارت  O.Cکه کنار سرعت برخی از برچسبهای ماژول حافظه درج شده است ،بیانکننده چیست؟
ولتاژ مورد نیاز اجزا و قطعات داخلی کیس چگونه تأمین میشود؟
پرمصرفترین قطعات رایانه کداماند؟ چرا؟

هدف از این واحد شایستگی ،شناسایی قطعات اصلی و جانبی سیستم رایانه و نحوه عملکرد آنها است.

استاندارد عملکرد

اجزای یک سیستم رایانه و محل قرارگیري آنها روی برد اصلی یا درگاهی را که استفاده میکنند ،شناسایی کند و
با استفاده از دفترچه یا پرونده راهنما و نرمافزارهای شناسایی قطعات ،مدل و مشخصات سیستم را تشریح و قطعات
یک رایانه را برای خرید انتخاب کند.
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شناسایي و انتخاب قطعات رایانة رومیزی

سرهمکردن و وصلکردن قطعات پیشساخته را مونتاژ میگویند .برای مونتاژ رایانه ،شناسایی و انتخاب قطعات
بسیار ضروری است .در این بخش عالوه بر آشنایی با قطعات ،عملکرد آنها را شخصاً تجربه میکنید.
کارگاه     1انتخاب کیس
کاربرد کیس در رایانههای رومیزی
تصور کنید قطعات تشکیلدهنده یک رایانه روی یک میز به یکدیگر متصل شدهاند (شکل  .)1هنگام استفاده از این
رایانه چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟
فیلم

فعالیت کارگاهی

فیلم شماره  :10134رایانۀ بدون کیس
با توجه به فیلم شماره  10134در مورد مشکالت
احتمالی رایانهای که قطعات آن روی میز به هم متصل
شدهاند ،در کالس بحث کنید.
به نظر شما برای رفع این مشکالت چه راهکارهایی
وجود دارد؟
شکل 1ـ رایانه بدون کیس

از زمان تولید اولین رایانههای رومیزی ،اجزای تشکیلدهنده رایانه را درون جعبهای فلزی جاسازی میکردند .یک
جعبه که در عین زیبایی بتواند تمام 
ی مشکالت باال را رفع کند .نام این جعبه کیس ( )Caseاست .جنس بدنه
کیسها معموالً از آلیاژی فلزی ساخته میشود .این آلیاژ سبک و ضدزنگ بوده ،با الیهای از رنگ پوشیده شده است
و از قطعات در مقابل تشعشعات الکترومغناطیسی محافظت میکند و به تهویه داخل کیس کمک میکند.
انواع کیس
با توجه به نوع کاربرد ،انواع مختلفی از کیسها وجود
دارند که هرکدام در اندازههای مختلف طراحی و ساخته
میشوند (شکل .)2
به طور کلی کیسها به دو دسته ایستاده ( )Towerو
رومیزی( )Desktopتقسیم میشوند .کیسهای ایستاده
در اندازه متوسط ( )Middle Towerاز متداولترین
کیسها هستند .این کیسها برای کاربردهای اداری و
خانگی استفاده میشوند .در جاهایی که کمبود فضا وجود
دارد ،استفاده از کیسهای رومیزی توصیه میشود.
شکل 2ـ انواع کیس
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فعالیت کارگاهی

جدول زیر را براساس کاربرد انواع کیسها تکمیل کنید.
نوع کیس

کاربرد

Full Tower
Middle Tower
Mini Tower
Desktop

به نظر شما چرا بدنه کیس را از پالستیک یا چوب نمیسازند؟
در انتخاب کیس باید به چه نکاتی توجه کرد؟
برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه    2تعیین تعداد فن(    )Fan
 1رایانه را در حالی که در کیس باز است ،روشن کنید.

فعالیت کارگاهی

هنگام کار با رایانه مرحله ،1چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
از آنجا که وسایل الکترونیکی در هنگام کار گرما تولید میکنند ،برای دفع
گرمای تولیدشده قطعات ،چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
     چند فن داخل کیس وجود دارد؟ محل هرکدام را تعیین کنید.
2
آیا اندازه آنها یکسان است؟

فیلم

پویانمایی شماره  :10135روش خنککردن کیسهای مختلف
پس از مشاهده فیلم فعالیت کارگاهی زیر را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

آیا تعداد فنهای همه رایانهها یکسان است؟
تعداد فنهای استفادهشده در یک رایانه به چه عواملی بستگی دارد؟
در کارگاه مدرسه شما چند نوع کیس وجود دارد؟ آنها را از نظر ظاهری با هم مقایسه کنید.
جدول مشخصات کیس را برای سه نوع کیس در کارگاه تکمیل کنید.
شماره
1
2
3
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نوع کیس

تعداد فن
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کارگاه    3شناسایی اجزای تشکیلدهنده کیس     
اجزای کیس عبارتاند از:
پوشش کیس()Cover
شاسی()Chassis
پنل جلو()Front Panel
 1شاسی کیس را مشاهده و بررسی کنید.
به اسکلت اصلی کیس که قطعات به آن متصل میشوند ،شاسی گفته میشود .در شاسی ،بخشهایی برای نصب
اجزای سیستم با اندازه استاندارد در نظر گرفته شده است(شکل.)4
     کابل برق رایانه را جدا کرده ،پوشش کیس را باز کنید.
2
پوشش کیس برای حفاظت از قطعات داخلی در برابر صدمات فیزیکی و تشعشعات به کار میرود و در بیشتر کیسها
به صورت درهایی در طرفین کیس است(شکل .)5

شکل  -5پوشش کیس

شکل  -4شاسی کیس

     بخشهای مختلف پنل جلویی کیس را با دقت بررسی کنید.
3
قسمت جلوی کیسها دارای طرحها و شکلهای مختلفی است و هرکدام
زیبایی خاص خود را دارند .کاربران با توجه به رنگ و طرح مورد عالقه
خود کیس را انتخاب میکنند .پنل کیس دریچههایی برای دسترسی به
درایوهای نوری دارد .عالوه بر این دریچهها ،پنل دارای کلید فشاری خاموش
و روشن( ،)Power Buttonکلید فشاری راهاندازی مجدد(،)Reset Button
دو عدد دیود نوری( )LEDبرای نمایش وضعیت روشن بودن سیستم
( )Power LEDو نمایش عملکرد دیسکسخت( ،)HDD LEDدرگاههای
 ،USBدرگاههای میکروفن و هدفن است که هریک به وسیله کانکتورهای
مخصوص به برد اصلی متصل میشوند(شکل  .)6پنل جلوی برخی از
کیسها دارای یک صفحه نمایش کوچک برای نمایش سرعت چرخش فن
پردازنده ،دمای داخل کیس ،دمای پردازنده و تاریخ و ساعت است(شکل .)7
     پوشش کیس را ببندید.
4
فعالیت کارگاهی

در کارگاه هنرستان روی پنل جلوی کیس رایانه چه قسمتهایی تعبیه شده
است؟

شکل  -6پنل جلوی کیس

شکل  -7پنل جلوی کیس
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد

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

شایستگیهای غیرفنی

مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و
الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

انتقال زبالههای الکتریکی و الکترونیکی به مراکز
توجهات زیست محیطی
بازیافت صنایع الکترونیکی
نگرش

امنيت ابزارها و وسايل  -امانتداري  -دقت در
تعیین مشخصات قطعات

نتایج
ممکن
قابل قبول

غیر قابل
قبول

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

رعایت ایمنی در اتصاالت  -استفادة
صحیح از تجهیزات در مونتاژ -
حفاظت از منابع کارگاه سخت افزاری
توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

2

1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

انتخاب کیس

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد
سختافزار
تجهيزات :رایانه  -دفترچه یا
پرونده راهنما
زمان 5 :دقیقه

کارگاه    4استفاده از راهنمای  برد اصلی     
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نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

انتخاب كيس  -تشخیصاجزای پنل کیس  -باز و
بسته کردن پوشش کیس  -تعیین تعداد فنهای
الزم برای خنک کردن سیستم

3

در حد انتظار

تشخیص اجزای پنل کیس -باز و بسته کردن
پوشش کیس

2

پایینتر از حد
انتظار

شناسایی انواع کیس

1

 1برد اصلی درون کیس را پیدا کنید و به فرم فاکتور  برد اصلی توجه کنید.
برد اصلی در اندازههای مختلفی طراحی و ساخته
میشود و در هر طرح چیدمان اجزا متفاوت است.
به شکل ،اندازه و چیدمان اجزای برد اصلی ،فرم
فاکتور( )FormFactorمیگویند .امروزه بیشتر
رایانهها دارای فرم فاکتور  ATXهستند (شکل  .)8برد
اصلی قطعهای است که تمامیقطعات دیگر ،روی آن
نصب شده و یا به وسیله کابل به آن متصل میشوند.
ارتباط بین قطعات از طریق برد اصلی صورت میگیرد.
شکل  - 8برد اصلی با فرم فاکتور ATX
اجزای مهم برد اصلی عبارتاند از:
بانکهای حافظه ()Memory slots
سوکت پردازنده ()CPU socket
درگاههای ورودی و خروجی ()port
شکافهای توسعه ()Expansion slots
کانکتورها ()Connectors
مجموعه تراشهها ()Chipset
گذرگاهها ()BUS
قطعات سرخود ()Onboard
جامپر ()Jumper
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      برد اصلی کیس گروه دیگری را در کالس بررسی کنید و تفاوتهای ظاهری آن را با برد اصلی مرحلۀ1
2
برای همگروه خود توضیح دهید.

3
      با توجه به شکل  ،9سوکت پردازنده را روی برد اصلی پیدا کنید.
محل نصب پردازنده روی برد اصلی را سوکت پردازنده میگویند که ارتباط
پردازنده را با برد اصلی برقرار میکند.

شکل  -9سوکت پردازنده
فیلم

فیلم شماره  :10136تاریخچه سوکتهای پردازنده
4
     با استفاده از راهنمای برد اصلی ، 1محل و تعداد بانکهای حافظه را مشخص کنید.
در برد اصلی محلهایی برای نصب حافظه اصلی تعبیه شده است،
که به آن بانک حافظه میگویند (شکل .)10در راهنمای برد اصلی،
در جدول مشخصات ( ،)Specificationsردیف  ،Memoryنوع و
تعداد بانکهای حافظه مشخص شدهاست .تعداد این بان 
کها یکی
شکل  -10بانک حافظه
از معیارهای انتخاب برد اصلی است .امروزه بیشتر بانکهای حافظه
از نوع  DIMMهستند.

 5از روی راهنمای برد اصلی محل شکافهای توسعه ،تعداد و نوع آنها را مشخص کنید.
برای توسعه سختافزاری سیستم ،شکافهایی روی برد
اصلی در نظر گرفته شده است تا بردهای سختافزاری مانند
کارت گرافیک ،کارت شبکه ،کارت  TVو  ....در آن قرار
گیرد .شکافهای توسعه انواع مختلفی دارند .دو نوع رایج
آن  PCIو  PCI-Eاست (شکل .)11تعداد و نوع شکافهای
توسعه در راهنمای برد اصلی و در جدول مشخصات ،ردیف
شکل  -11شکاف توسعه
 Expansion slotsآمده است که از معیارهای تأثیرگذار در
انتخاب برد اصلی است.
به قطعاتی که در شکافهای توسعه نصب میشوند قطعات داخلی( )Internalمیگویند.
6
     درگاههای ورودی و خروجی  را بررسی کنید.
برای اتصال دستگاههای خارج از کیس به برد اصلی رایانه ،درگاههایی طراحی شده است که به آنها درگاههای ورودی و
خروجی میگویند (شکل  .)12تعداد و نوع درگاههای ورودی و خروجی در راهنمای برد اصلی ،جدول مشخصات ،ردیف
 Rear panel portsآمده است .درگاههایی مانند  USB, PS/2, LANنمونهای از این درگاهها هستند.

شکل  -12درگاههای برد اصلی
 -1راهنمای برد اصلی ،به صورت پرونده  Pdfیا دفترچه همراه برد اصلی است.
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   درگاههای ورودی و خروجی را در یک رایانه
7
بررسی کرده ،جدول مقابل را تکمیل کنید.

درگاههای ورودی و خروجی
نام وسیله متصل شده

نام درگاه

 8محل کانکتورهای  برد اصلی را  از روی راهنمای
آن تعیین کنید.
کانکتورها ،ارتباط برد اصلي با اجزاي داخلي
کیس را برقرار میکنند .در دفترچه راهنماي
برد اصلي ،مشخصات این کانکتورها در بخش
 Internal Connectorsآمده است .برخي از این
کانکتورها عبارتاند از:
کانکتور درگاه USB

کانکتور صدا

کانکتور پنل سیستم
کانکتور تغذیه برد اصلی

کانکتور SATA

برخي از بردهاي اصلي داراي کانکتور مخصوص کارتهای حافظه  M2هستند.
پژوهش

در مورد حافظههای  M2تحقیق کنید.
 9مجموعه تراشههای برد اصلی را از روی راهنمای آن
تعیین کنید.
تراشه یا مدار مجتمع ( ،)Integrated Circuitارتباط و کنترل
اجزای داخلی رایانه را برقرار میکند .برای کنترل بهتر و کوچک
کردن ابعاد برد اصلی ،برخی از تراشهها را با هم در یک مجموعه
قرار میدهند که به آن مجموعه تراشه میگویند (شکل.)13
قیمت ،توانایی و قابلیتها برد اصلی بهوسیله مجموعه تراشههای
شکل -13مجموعه تراشه
آن مشخص میشود .نام مجموعه تراشه برد اصلی در جدول مشخصات راهنما برد اصلی ،ردیف  Chipsetآمده است.
 ROMBIOSیکي از تراشههاي روي برد اصلي است که یکی از محتویات آن  BIOSاست و عملکرد رایانه را کنترل
میکند .سیستم رایانه قادر به پشتیبانی از سختافزارهایی است که در  BIOSمشخص شده است .محتویات تراشه
 ROMBIOSبه وسیلة سازنده برد اصلي یا به سفارش سازنده نوشته ميشود.

     گذرگاهها برد اصلی را مشخص کنید.
10
گذرگاهها مسیرهایي براي تبادل داده بین دو یا چند قطعه هستند .به گذرگاهي که اجزاي بسیار سریع سیستم
مانند پردازنده و حافظه را به هم وصل ميکند ،گذرگاه سیستم ميگویند .گذرگاهها روي برد اصلي به صورت
دستهاي از خطوط ،قابل مشاهده هستند.
 11از روی برد اصلی قطعات سرخود را مشخص کنید.
شده باشد ،قطعه سرخود ( )onboardميگویند .برخي
به هر قطعهای که روی برد   اصلي در زمان طراحی تعبیه 
بردها عالوه بر شکافهاي توسعه براي کارتهایي مانند گرافیک ،صدا و یا شبکه دارای کارتهاي سرخود هستند.
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     جامپرهای برد اصلی را مشخص کنید.
12
جامپرهای پینهای فلزی  2و  3و یا چندپایه روی برد اصلی هستند که برای
انجام تنظیمات سختافزاری بهکار میروند .جامپر  Clear CMOSبرای پاک
کردن تنظیمات انجام شده در  BIOSاستفاده میشود (شکل .)14
شکل -14جامپر Clear CMOS

ارزشیابی مرحله 2
نتایج
ممکن

شرایط عملکرد

مراحل کار

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

استفاده از راهنمای
برد اصلي

مكان :كارگاه استاندارد
سختافزار
تجهيزات :رایانه  -دفترچه یا
پرونده راهنما
زمان 5 :دقیقه

باالتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

شناسایی و انتخاب برد اصلي رایانه مطابق نیاز  -تعیین
فرم فاکتور برد اصلی -شناسایی اجزای برد اصلی

3

در حد
انتظار

تعیین فرم فاکتور برد اصلی -شناسایی اجزای برد اصلی

2

پایینتر از
حد انتظار

تعیین فرم فاکتور برد اصلی

1

کارگاه    5تعیین مشخصات پردازنده     

پردازنده مهمترین بخش سختافزاری هر سیستم رایانهای است که دستورات نرمافزاری را اجرا میکند و نتایج
بهدست آمده را در حافظهها ذخیره کرده ،یا به دستگاههای خروجی میفرستد.
مشخصات اصلی پردازنده عبارتاند از :
فرکانس کاری
تعداد هستهها()Core
توان مصرفی
میزان حافظه نهان()Cache

مشخصات پردازنده سیستم
 1با استفاده از سربرگ  Performanceبرنامه  Task Managerویندوز ،مشخصات پردازنده سیستم را
مشاهده کنید و در جدول بنویسید.
فرکانس کاری

میزان هسته

میزان حافظه پنهان
L1

L2

L3

فرکانس کاری پردازنده
به تعداد دفعات انجام یک عمل در واحد زمان(یک ثانیه) فرکانس میگویند .با افزایش فرکانس ،سرعت افزایش
ميیابد .سرعت پردازنده از فرکانس کاری آن مشخص میشود .واحد این مشخصه هرتز ( )Hzاست.

تعداد هستهها
هر پردازنده دارای واحد پردازش است .به تعداد واحدهای پردازش واقعی هر پردازنده ،هسته میگویند که خواندن
و اجرای دستورات یک برنامه را انجام میدهد .برای افزایش کارایی و عملکرد بهینه پردازندهها تعداد هستههای آنها
را افزایش میدهند و به آنها پردازندههای چندهستهای میگویند.
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میزان حافظه نهان
حافظه نهان ،حافظهای است که با نگهداری اطالعات و دستورالعملهایی که اخیرا ً مورد استفاده پردازنده قرار گرفته
است ،مراجعات پردازنده به حافظه اصلی را کاهش میدهد و باعث افزایش کارایی و سرعت سیستم میشود .این
حافظهها درون پردازنده قرار دارند و از نظر ظرفیت و سرعت دارای سه سطح  L3, L2, L1هستند .به ترتیب از L1
به  L2و  L3سرعت کاهش و ظرفیت افزایش مییابد.
توان مصرفی
میزان مصرف انرژی الکتریکی هر پردازنده را توان مصرفی پردازنده میگویند و اندازه آن بر حسب وات ساعت()Wh
بیان میشود.
     با استفاده از راهنما برد اصلی ،نوع سوکت و پردازندههای قابل نصب روی برد اصلی را تعیین کنید.
2
فعالیت کارگاهی

با توجه به میزان حافظههای نهان ،میزان سه سطح حافظه نهان را با هم مقایسه کنید.
از آنجا که هر برد اصلی فقط دارای یک نوع سوکت پردازنده است ،امکان نصب هر نوع پردازندهای روی آن وجود
ندارد .در جدول مشخصات راهنمای برد اصلی ردیف  ،CPUنوع سوکت و پردازندههای قابل نصب روی برد اصلی
مشخص شد ه است.

شکل  -15مشخصات پردازنده در راهنمای برد اصلی
کنجکاوی

مشخصات پردازندههای سازگار و نوع سوکت برد اصلی شکل  15را در جدول زیر بنویسید.
سوکت پردازنده
نوع پردازندههای قابل پشتیبانی

کارگاه    6تعیین حافظه سازگار     

     جدول زیر را  از روی برچسب ماژولهای حافظه موجود در کارگاه تکمیل کنید.
1
مشخصات
نوع ماژول حافظه
سرعت ماژول حافظه
ظرفیت ماژول حافظه
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تشخیص ماژولهای حافظه اصلی سازگار با برد اصلی
حافظه اصلي از مهمترین قطعات رایانه است .به مجموع چند
تراشه حافظه که روي یک برد و در کنار هم قرار گرفتهاند،
ماژول حافظه ميگویند .ماژولهاي حافظه در بانک حافظه
برد اصلي قرار ميگیرند .امروزه ماژولهای حافظه در دو نوع
 DDR3و  DDR4و در ظرفیتهای گوناگون طراحی و تولید
میشوند.
برد اصلی باید با نوع ماژول حافظه سازگار باشد .برای مثال

شکل  -16انواع ماژولهای حافظه

ماژول حافظه  DDR3فقط روی بانک حافظه  DDR3قابل نصب است .در بین پایههای ماژول حافظه شکافی برای
تعیین جهت نصب وجود دارد .تفاوت انواع ماژولهای حافظه در شکل ظاهری ،محل شکاف ،تعداد پینهای اتصال،
ولتاژ تغذیه و سرعت انتقال دادههای آنها است .در شکل  16به تفاوت ظاهری و نیز محل شکاف برد انواع ماژولهای
حافظه  DDRتا  DDR4دقت کنید.
مشخصات اصلی هر ماژول به صورت برچسبی روی آن قرار دارد و از روی این برچسب میتوان نوع ماژول حافظه،
سرعت انتقال اطالعات و ظرفیت حافظه را تشخیص داد.

شکل  -17ماژول حافظه

مشخصات ماژول حافظه شکل  17بر اساس برچسب آن
در جدول آمده است.

مشخصات

شرح

نوع ماژول حافظه

DDR4

سرعت ماژول حافظه

2133MHZ

ظرفیت ماژول حافظه

4GB

 2با استفاده از راهنمای برد اصلی ،اطالعات مربوط به ظرفیت قابل پشتیبانی ماژول حافظه را بخوانید.
در راهنمای برد اصلی نوع ماژول حافظه ،حداقل و حداکثر سرعت انتقال اطالعات و حداکثر ظرفیت ماژول حافظه
قابل پشتیبانی را میتوان مشاهده کرد.
شکل  18نمونهای از مشخصات درجشده در راهنمای برد اصلی است.

شکل  -18نمونهای از مشخصات درجشده در راهنمای برد اصلی
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کنجکاوی

جدول زیر مشخصات نمونه شکل  18را نشان میدهد .آن را تکمیل کنید.
عنوان

توضیحات

مشخصه
تعداد

بانک حافظه

نوع
با توجه به اینکه این برد اصلی دارای  4بانک حافظه است،
میتوان حداکثر از  4ماژول حافظه استفاده کرد که مجموع

حداکثر ظرفیت حافظه

ظرفیت آنها باید از  64گیگابایت بیشتر نشود.

نوع ماژول حافظه
حداکثر سرعت حافظه

3466MHz

حداکثر سرعتی که برد اصلی از آن پشتیبانی میکند.

حداقل سرعت حافظه

2133MHz

حداقل سرعتی که برد اصلی از آن پشتیبانی میکند.

حداکثر تعداد ماژولهای حافظه قابل نصب روی برد اصلی برابر با تعداد بانکهای حافظه برد اصلی است ولی میتوان
از تعداد ماژولهای حافظه کمتری نیز استفاده کرد .حداقل و حداکثر ظرفیت هر یک از ماژولهای حافظهای که برد
اصلی از آنها پشتیبانی میکند ،در راهنمای برد اصلی بخش تنظیمات حافظه مشخص میشود.
در برخی از راهنماها برد اصلی فهرستی از ماژولهای حافظه سازگار با برد اصلی ،بر اساس نام سازندهها پیشنهاد
شده است .برای کارایی باالتر سیستم بهتر است ،ماژول حافظه را از این فهرست انتخاب کنید.
فعالیت کارگاهی

پژوهش

با توجه به متن راهنمای برد اصلی که در زیر آمده است ،حداکثر و حداقل ظرفیت ماژولهای حافظهای را تعیین
کنید که برد اصلی از آنها پشتیبانی میکند.
You may install 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8GB, and 16 GB unbuffered non-ECC DDR4 DIMMs
into the DIMM sockets. You can refer to the recommended memory population below.
عبارت ( )O.Cکه در کنار برخی از سرعتهای شکل  18آمده است ،بیانکننده چیست؟
درباره معماری  Dual Channelکه برای افزایش کارایی سیستم استفاده میشود ،تحقیق کنید.
 3مشخصات ماژول حافظه را از روی راهنمای برد اصلی بخوانید و جدول زیر را تکمیل کنید.
عنوان
بانک حافظه

مشخصه
تعداد
نوع

حداکثر ظرفیت حافظه
نوع ماژول حافظه
حداکثر سرعت حافظه
حداقل سرعت حافظه
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ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن

تعیین مشخصات
پردازنده و حافظه
اصلی

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

تعیین مشخصات پردازنده  -تعیین پردازندههای
سازگار با برد اصلی  -تعیین حداکثری ظرفیت حافظه
اصلی سازگار با برد اصلی و تعیین ظرفیت موردنیاز -
آشنایی با ویژگی  Dual Channelو  O.Cحافظهها

3

در حد انتظار

تعیین مشخصات پردازنده  -تعیین پردازندههای
سازگار با برد اصلی  -تعیین حداکثر ظرفیت حافظه
اصلی سازگار با برد اصلی و تعیین ظرفیت موردنیاز

2

پایینتر از حد
انتظار

تعیین مشخصات پردازنده  -تعیین نوع و ظرفیت
ماژول حافظه

1

باالترازحد
انتظار
مكان :كارگاه استاندارد سختافزار
تجهيزات :رایانه  -دفترچه یا پرونده
راهنما
زمان10:دقیقه

استاندارد

نمره

ت توسعه (     )Expansion Card
کارگاه    7تعیین نوع کار 
روي برخي از بردهای اصلي کارت صدا ،شبکه و گرافیک به صورت سرخود وجود دارد .در صورت نیاز به استفاده از
کارتهاي دیگر مثل کارت  ،TVکارت شبکه بيسیم و یا کارتهای حرفهای و پیشرفته صدا ،شبکه و گرافیک از
کارتهای مجزا ( )internalاستفاده میشود که به آنها کارتهای توسعه ميگویند.
کارت گرافیک
کارت گرافیک تصاویر را برای صفحه نمایش آماده میکند .هر قطعه فیلم و انیمیشن شامل تصاویری است که پشت
سر هم نمایش داده میشوند .هر تصویر از نقاط زیادی تشکیل شده است و به هرکدام از این نقاط پیکسل()Pixel
میگویند .برای نمایش تصاویر ،انیمیشن ،بازیهای رایانهای و فیلمها نیاز به پردازش پیکسلها است که این عملیات
وقت زیادی از پردازنده اصلی را میگیرد؛ بنابراین طراحان سختافزار رایانه برای باالبردن کارایی سیستم از یک
پردازنده دیگر استفاده میکنند که به آن واحد پردازش گرافیکی ( )Graphic Processing Unitیا  GPUمیگویند.
در سیستمهای رایانهای واحد پردازش گرافیک به یکی از
صورتهای زیر است:
تعبیهشده در کارت گرافیک مجزا ()internal card
به صورت یکپارچه با برد اصلی ()onboard
به صورت مجتمع در پردازنده اصلی ()integrated
شکل  -19کارت گرافیک

در اکثر پردازندههای جدید ،واحد پردازش گرافیک در کنار هستههای پردازنده مرکزی است و با هم در یک تراشه
قرار گرفتهاند که به آن پردازنده مجتمع میگویند .در هنگام خرید پردازنده این ویژگی به عنوان مزیت پردازنده در
نظر گرفته میشود.
کنجکاوی

برای برد اصلی که دارای کارت گرافیک سرخود است ،در صورت نیاز به قدرت پردازش گرافیکی بیشتر ،چه
راهحلی وجود دارد؟
تفاوت کارتهای گرافیک در ظرفیت حافظه ،سرعت و قدرت پردازنده آنها است .کارت گرافیک روی شكاف
توسعهاي با نام  )PCI Express( PCI_Eدر برد اصلی نصب میشود.
ب_
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    1کیسهای کارگاه را  از نظر داشتن کارت گرافیک مجزا بررسی کنید.
کنجکاوی

چگونه میتوان بدون باز کردن کیس تشخیص داد که در کیس کارت گرافیک مجزا وجود دارد؟
کارت صدا
برای پخش و ضبط صدا در رایانه از کارت صدا استفاده میشود .این کارت دارای کانکتورهایی برای میکروفن و
بلندگو و دستگاههای صوتی است .وظیفه کارت صدا آمادهسازی صدا براي پخش به وسیله بلندگو ،دریافت صدای
ورودی از میکروفن یا دستگاههای صوتی و آماده کردن آنها برای ذخیره در رایانه است .بیشتر بردهای اصلی جدید
مجهز به کارت صدا هستند و تنها در صورت نیاز به انجام کارهای حرفهای الزم است که کارت صدای حرفهای به
صورت مجزا در شکاف توسعه نصب شود .کارت صدا در شکاف توسعه  PCIنصب میشود.
    در کیسي که کار ميکنید محل کارت صدا را
2
پیدا کنید.
بدون باز کردن کیس کارت صدا را از نظر مجزا یا سرخود
بودن بررسی کنید.
کارت شبکه
برای اتصال به شبکه نیاز به کارت شبکه ()LAN Card
شکل -20کارت صدا
است .این کارت دارای دو نوع با سیم و بیسیم است .کارت
شبکههای رایج دارای کانکتوری متناسب با نوع کابل و
کارت شبکه بیسیم دارای آنتن برای اتصال به شبکه است.
بیشتر بردهای اصلی امروزي مجهز به کارت شبکه هستند
و در صورت نیاز به نصب کارت شبکه ،این کارت به صورت
مجزا در شکاف توسعه  PCIنصب میشود.
    در کیسي که کار ميکنید محل کارت شبکه را
3
پیدا کنید.
     بررسي کنید کارت شبکه کیسهاي کارگاه از    
4
شکل  -21کارت شبکه
چه نوعي هستند.
کارگاه    8انتخاب منبع تغذیه     
برای شارژ تلفن همراه یا رایانه قابل حمل از چه وسیلهای استفاده میشود؟ آیا شارژر وسایل مختلف را میتوان به
جای هم استفاده کرد؟ آیا همه وسایل با ولتاژ یکسانی کار میکنند؟

کنجکاوی
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ولتاژ مورد نیاز اجزا و قطعات داخل کیس چگونه تأمین میشود؟ آیا همه آنها از برق  220ولت شهر به صورت
مستقیم استفاده میکنند؟
تمامیقطعات و اجزای داخلی رایانه برای کار نیاز به جریان الکتریسیته دارند .از طرفی هر قطعه برای کار ،به ولتاژ
مخصوص به خود نیاز دارد .برای کارکرد بهینه و حفظ ایمنی رایانه به قطعهای نیاز داریم که تمامیولتاژهای مورد
نیاز قطعات مختلف را تولید کند و همچنین از نوسانات برق و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری کند .این قطعه
منبع تغذیه نام دارد.
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منبع تغذیه دارای بدن ه فلزی است .در یک سمت بدن ه آن ،منافذ ریزی برای
عبور جریان هوا تعبیه شده است .در سمت دیگری از بدنه (معموالً زیر منبع
تغذیه) یک فن برای کمک به تهویه هوا و دفع گرمای ناشی از کارکرد منبع
تغذیه قرار دارد که به تهویه هوای داخل کیس نیز کمک میکند (شکل .)23
 1مجموع توان مصرفی تک تک قطعات را محاسبه کنید.
توان مصرفی بیشتر قطعات در راهنمای آنها قید شده است .در کتاب همراه
هنرجو برای نمونه جدولی وجود دارد که توان مصرفی هر یک از قطعات داخل
کیس را نشان میدهد.
 2برای اضافه کردن قطعات احتمالی در آینده توانی در نظر بگیرید و
به مجموع به دست آمده اضافه کنید.
معموالً  20درصد توان محاسبه شده در مرحله  1را برای این قطعات در نظر
میگیرند.
فعالیت کارگاهی

شکل  -22منبع تغذیه

شکل 23ـ جهت تهویه هوا در منبع تغذیه

با استفاده از جدول توان مصرفی قطعات که در کتاب همراه هنرجو آمده است و با کمک هنرآموز ،توان مصرفی
یکی از سیستمهای کارگاه را محاسبه کنید.
برای اطمینان بیشتر و دقت باالتر میتوان از نرمافزارهایی برای محاسبه توان مصرفی قطعات استفاده کرد (شکل.)24
این نرمافزارها در بیشتر سایتهای سازنده منبع تغذیه وجود دارند و با یک جستوجوی ساده اینترنتی قابل
دستیابی هستند.

پژوهش

با کمک هنرآموز خود یک برنامه برخط محاسبه توان مصرفی قطعات رایانه را در اینترنت جستوجو کنید.
سپس با استفاده از آن توان مصرفی سیستم فعالیت قبلی را بهدست آورید و نتیجه را با توان محاسبهشده در
فعالیت قبل مقایسه کنید.
به نظر شما پرمصرفترین قطعات رایانه کداماند؟ علت آن چیست؟

شکل -24نرمافزار برخط محاسبه توان مصرفی قطعات
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کارگاه    9اندازه گیری ولتاژهای منبع تغذیه     
 1درپوش کیس رایانه خاموش را بردارید ،منبع تغذیه آن را مشاهده و بررسی کنید.
 2کابلهای خروجی منبع تغذیه را بر اساس رنگ مشخص کنید.
منبع تغذیه با توجه به نیاز اجزای داخلی رایانه ولتاژهای متنوعی تولید میکند .در کابلهای خروجی منبع تغذیه،
هر ولتاژ با یک رنگ خاص شناسایی میشود .در جدول مرحله  3ولتاژهای تولیدشده به وسیله منبع تغذیه و رنگ
کابل آن نشان داده شده است.
فعالیت کارگاهی

کدام قطعات داخلی کیس به منبع تغذیه متصل هستند؟
این قطعات از کدام کابل رنگی منبع تغذیه استفاده میکنند؟
 3با مشاهده کابلهای منبع تغذیه ،جدول زیر را تکمیل کنید.
ولتاژ

رنگ سیم

+12V

زرد

+5V
+3.3V
(Ground)COM
PS-ON

قرمز

نام قطعاتی که سیم به آنها متصل است
درایو نوری -دیسکسخت  -برد اصلی

نارنجی
مشکی
سبز

وظیفۀ منبع تغذی ه تأمین انرژی موردنیاز قطعات
داخل کیس است .خروجی منبع تغذیه دارای
تعدادی سیم با رنگهای متفاوت است که با
توجه به ولتاژهای موردنیاز هر قطعه به صورت
کانکتورهای متفاوت و با اسم خاص دستهبندی
شدهاند .چند سیم به یک کانکتور متصل میشوند.
هرکدام از این کانکتورها یک اسم مخصوص دارند
و برای تأمین ولتاژ مورد نیاز قطعات خاصی
طراحی شدهاند.
فیلم

کنجکاوی
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برد اصلی

شکل  -25کانکتورهای منبع تغذیه

فیلم شماره  :10137اندازهگیری ولتاژ کانکتورهای منبع تغذیه
ل مبدل
به علت محدود بودن تعداد کانکتورهای  ،SATAاز کابل مبدل  Molexبه  SATAاستفاده میشود .کاب 
را با کابل  SATAمقایسه کنید .چه تفاوتی وجود دارد؟
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کنجکاوی

با توجه به شکل  25و یکی از رایانههای کارگاه جدول زیر را کامل کنید.
کاربرد

نام کانکتور
Molex
SATA
Berg

MainPower

Connector4+4
Connector2+6

برخی از تولیدکنندگان منبع تغذیه از
استاندارد رنگ برای کابلهای خروجی
خود استفاده نمیکنند و همه کابلها را
تکرنگ تولید میکنند (شکل .)26
برداشت

شکل -26منبع تغذیه

آنچه آموختیم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

انتخاب کارتهای
توسعه و منبع
تغذیه

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد
سختافزار
تجهيزات :رایانه  -دفترچه یا
پرونده راهنما  -ولتمتر -تستر
زمان 20:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

انتخاب کارت توسعه  -انتخاب منبع تغذیه  -بررسی
سالم بودن منبع تغذیه

3

در حد انتظار

تعیین کانکتورهای تغذیه  -انتخاب منبع تغذیه بدون
پیشبینی ارتقا  -تعیین کارتهای سرخود و مجزا

2

پایینتر از حد
انتظار

تعیین نوع کارتهای توسعه از نظر عملکرد  -تعیین
کانکتورهای تغذیه

1

کارگاه    10تعیین مشخصات رایانه به کمک نرمافزار     
برای مشاهده مشخصات سختافزاری هر رایانه ،نرمافزارهای زیادی وجود دارند که یکی از معروفترین آنها نرمافزار
کم حجم  CPU-Zاست .این نرمافزار مشخصات قطعات اصلی رایانه را نشان میدهد .نصب این نرمافزار بسیار ساده
است و به راحتی روی ویندوزهای مختلف اجرا میشود .این نرمافزار مشخصات پردازنده ،برد اصلی ،ماژولهای
حافظه و کارت گرافیکی را نمایش میدهد.
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     1نرمافزار  CPU-Zرا نصب کرده ،آن را اجرا کنید.
 2سربرگهای مختلف این نرمافزار را مرور کنید.
این نرمافزار دارای سربرگهایی است که هر کدام مشخصات
یکی از قسمتهای سختافزاری رایانه را نمایش میدهد.
 3سربرگ  CPUرا باز کنید و مشخصات CPUرایانه
خود را با رایانه دیگری در کارگاه مقایسه کنید.
در سربرگ  CPUمشخصات پردازنده دیده میشود
(شکل .)27
شکل  - 27سربرگ  CPUنرمافزار CPU-Z
فعالیت کارگاهی

در یکی از سیستمهای کارگاه هنرستان برنامه  CPU-Zرا اجرا کرده ،جدول زیر را براساس سربرگ  CPUتکمیل
کنید.
مشخصات
Processor
Cache

شرح

مقدار

Package
Specification
Level3

 4سربرگ  Mainboardرا باز کنید و مشخصات آن را بخوانید.
در سربرگ  Mainboardمشخصات برد  اصلی دیده میشود.

 5سربرگ   Memoryرا باز کنید و مشخصات حافظه اصلی سیستم را بخوانید (شکل .)28

فعالیت کارگاهی

ستون «  مقدار» جدول زیر را براساس شکل  28تکمیل کنید.
مشخصات
General

شرح
Type

نوع ماژول حافظه

Size

ظرفیت

NBFrequency

سرعت کاری

 6سربرگ  Graphicsرا باز کنید (شکل .)29
در سربرگ  Graphicsمشخصات کارت گرافیک فعال دیده میشود.
کنجکاوی
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علت وجود بخش  Display Device Selectionدر این سربرگ چیست؟

مقدار
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شکل  -29سربرگ  Graphicsنرمافزار CPU-Z
فعالیت کارگاهی

شکل  -28سربرگ  Memoryنرمافزار CPU-Z

در یکی از سیستمهای کارگاه هنرستان برنامه  CPU-Zرا اجرا کرده ،جدول زیر را براساس سربرگ Graphics

تکمیل کنید.

مشخصات

مقدار

شرح

DisplayDeviceSelection
GPU

Name
BoardManuf.

Clocks

Core

Memory

Size

سرعت کاری هسته

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

تعیین مشخصات
رایانه به کمک
نرمافزار

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد
سختافزار
تجهيزات :رایانه  -دفترچه
یا پرونده راهنما  -نرمافزار
شناسایی قطعات
زمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تعیین مشخصات عمومی پردازنده ،حافظه اصلی و
کارت گرافیک ،تعداد هستهها و سطوح حافظه نهان
پردازنده

3

در حد انتظار

تعیین مشخصات عمومی پردازنده ،حافظه اصلي و
کارت گرافیک

2

پایینتر از حد
انتظار

اجرای نرمافزار و شناسایی با محیط آن

1
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خرید رایانههای رومیزی

شما اکنون به درجهای از دانش و مهارت رسیدهاید که به نزدیکانتان در مورد خرید رایانه مشاوره بدهید .اگر
دانشجوی رشته پویانمایی برای خرید رایانه از شما کمک بگیرد ،چه رایانهای را به او پیشنهاد میدهید؟ در این
بخش قصد داریم شما را با نکاتی در این زمینه آشنا کنیم.

فعالیت گروهی

هنگام انتخاب و خرید رایانه رومیزی چه مالکهایی باید مورد توجه قرار گیرد؟ در گروه در این رابطه بحث
کرده ،جدول زیر را تکمیل کنید.
مالکموردتوجه

قابلیتهایرایانهپیشنهادی

دلیل

شغل(حسابدار ،گرافیست ،مهندس برق)...
سلیقه

محل استفاده

خرید رایانه بر اساس عواملی مانند نیازمندیها ،قیمت ،پشتیبانی پس از خرید ،سلیقه شخصی ،امکانات بازار ،نام
تجاری ( )Brandو  ...صورت میگیرد .میتوانید با طرح چند سؤال از میزان بودجه ،کاربرد موردنیاز و ویژگیهای
فرد متقاضی اطالعاتی کسب کنید .رایانهها برای تأمین اهداف مختلفی مانند بازی ،کارهای اداری و برنامه نویسی،
کارهای گرافیکی و طراحیهای صنعتی ،وبگردی و چندرسانهای و  ...خریداری میشوند.
ی معروف
بهتر است بررسی بدون تأکید بر نام تجاری خاصی انجام شود و برای انتخاب ،جستوجو را از نامهای تجار 
و با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر شروع کنید .در بازار برای معرفی مشخصات سختافزاری رایانه از اصطالحی با
عنوان «کانفیگ سیستم» (پیکربندی رایانه( ))System Configurationاستفاده میشود .این مشخصات در قالب
زیر نمایش داده میشوند.
«حافظه پردازنده گرافیکی  /ظرفیت دیسک سخت  /ظرفیت حافظه رم /سری پردازنده».
کنجکاوی

فروشنده هنگام معرفی یک رایانه ابراز میکند که کانفیگ سیستم موردنظر  i5/4/500/2است .مشخصات
سختافزاری این رایانه چیست؟
کارگاه     11انتخاب خرید قطعات رایانه    

در این کارگاه قصد داریم پروژه پیشنهاد قطعات برای خرید رایانه را انجام دهیم .در هر مرحله سطر مربوطه را در
فرم پروژه که در انتهای کارگاه آمده است تکمیل کنید و در پایان این فرم را به هنرآموز خود تحویل دهید.
     پردازنده مناسب را انتخاب کنید.
1

در انتخاب قطعات ،مهمترین قطعه پردازنده است .پردازندههای مشابه با نامهای تجاری متفاوت نسبت به یکدیگر
امتیازاتی دارند ،که در هنگام انتخاب باید مورد توجه قرار گیرد .برای انتخاب پردازنده مناسب معیارهای متعددی
وجود دارد که عبارتاند از:
سال ساخت :پردازندههایی با تکنولوژی ساخت جدید معموالً قدرت پردازشی قویتر و مصرف انرژی کمتری
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ی دارند و با نرمافزارهای جدید سازگارتر هستند؛ بنابراین اولین انتخاب ما باید جدیدترین
نسبت به پردازندههای قدیم 
پردازندههای تولیدی با توجه به میزان بودجه باشد.
تعداد هسته :هرچه تعداد هستههای پردازنده بیشتر باشد ،رایانه در اجرای برخی از نرمافزارها عملکرد بهتری
خواهد داشت .برخی از پردازندهها از تکنولوژی استفاده میکنند که تعداد هستههای پردازنده را به صورت مجازی دو
برابر میکند .با استفاده از این تکنولوژی برای پردازندهای که با دو هست ه طراحی و ساخته شده است ،سیستم   عامل
به صورت مجازی دو هسته دیگر نیز شناسایی میکند و در هنگام کار به صورت چهارهستهای عمل میکند.
فرکانس کاری هسته :پردازنده با فرکانس کاری بیشتر ،عملکرد بهتری دارد.
حافظه نهان :حافظه نهان در پردازندهها در سه سطح  L1 , L2 , L3وجود دارد که هر سطح نسبت به سطح
باالتر خود دارای سرعت بیشتری است .با افزایش میزان حافظه نهان در سطوح مختلف ،کارایی پردازنده و قیمت
پردازنده بیشتر میشود.
دمای تولیدی و مصرف انرژی :پردازند ه از پرمصرفترین قطعات رایانه است و بیشترین گرما را تولید میکند.
خرید پردازندههای پرمصرف میتواند عالوه بر هزینههای تحمیلی بر کاربر ،با مصرف انرژی و تولید گرمای بیشتر
ضربات جبرانناپذیری را در بلندمدت به محیط زیست واردکند.
فعالیت گروهی

مشخصات دو پردازنده موجود در بازار را در جدول زیر بنویسید و با هم مقایسه کنید.
پردازنده

سالساخت

تعدادهسته

فرکانس هسته

دمایتولیدیو

حافظهنهان
L1

L2

L3

مصرفانرژی

     برد اصلی سازگار با پردازنده را انتخاب کنید.
2
برای انتخاب برد اصلی مناسب باید به این نکته توجه داشته باشید که برد اصلی باید از پردازنده انتخابی در مرحله
قبل پشتیبانی کند .مانند انتخاب پردازنده ،در انتخاب برد اصلی هم سال ساخت خیلی مهم است .امکانات و
تواناییها برد اصلی به مجموعه تراشه اصلی آن بستگی دارد .هرچه این مجموعه تراشه قویتر و جدیدتر باشد ،برد
اصلی از امکانات بیشتری برخوردار است و از جدیدترین سیستمعاملها پشتیبانی میکند .مجموعه تراشه اصلی
تعیین میکند که برد اصلی از کدام پردازندهها و حافظههای اصلی پشتیبانی میکند .سایر معیارهای انتخاب برد
اصلی عبارتاند از:

تعداد و نوع درگاههای برد اصلی :هر برد اصلی از انواعی از درگاههای ورودی/خروجی مانند
 USB - SATA - eSATA - 1394 - HDMI - U.2 - M.2پشتیبانی میکند .با توجه به نیاز خود بردی را انتخاب کنید
که درگاههای مورد نیاز برای کار شما را داشته باشد.
     تعداد و نوع شکافهای توسعه :معموالً برد اصلی دارای شکافهای توسعه از نوع  PCIو  PCI Expressو ...
برای قرار دادن انواع کارتهای توسعه است .اما امروزه بیشتر این کارتها به صورت سرخود ( )Onboardو یا خارجی
( )Externalمورد استفاده قرار میگیرند.
امکانات سرخود برد اصلی :داشتن امکاناتی مانند کارت شبکه ،کارت شبکه بیسیم ،کارت صدا ،بلوتوث و
پشتیبانی از فنهای مختلف برای بهبود فرایند خنککنندگی سیستم در انتخاب برد اصلی به ما کمک میکند.
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    داشتن ضمانت معتبر :یکی از مواردی که میتواند در انتخاب ما تأثیرگذار باشد ،ضمانت ( )guarantyبرد اصلی
است .برد اصلی که انتخاب میکنید باید دارای ضمانت معتبر و با سابقه خوب باشد .اعتبار شرکتهای ضمانتکننده
را میتوان به وسیله پرس و جو از اهل فن فهمید.
فعالیت گروهی

مشخصات دو برد اصلی موجود در بازار را در جدول زیر بنویسید و با هم مقایسه کنید.
نوعحافظهو
برداصلی سالساخت حداکﺜرظرفیت

پردازندههای
قابلپشتیبانی

تعدادونوع
درگاهها

امکانات
تعدادونوع
شکافهایتوسعه سرخود

ضمانت

     ماژول حافظه سازگار با برد اصلی را انتخاب کنید.
3
در انتخاب و خرید حافظه اصلی باید به نکات زیر توجه کرد:
حافظه اصلی باید حتماً با برد اصلی از نظر نوع ،فرکانس گذرگاه و حداکثر ظرفیت قابل پشتیبانی سازگار باشد.
ظرفیت حافظه :هر چه میزان ظرفیت حافظه اصلی بیشتر باشد ،برای عملکرد سیستم و اجرای نرمافزارها بهتر
خواهد بود .برای اجرای سیست م عامل معموالً  4گیگابایت حافظه کافی است اما در صورتی که از نرمافزارهای
گرافیکی و یا بازیهای رایانهای استفاده میکنید باید از حافظه اصلی با ظرفیت باالتر استفاده کنید.
داشتن ضمانتنامه معتبر :مانند برد اصلی ،حافظه اصلی نیز باید داری ضمانتنامه معتبر باشد .بیشتر مدلهای
مرغوب حافظه اصلی دارای ضمانت مادامالعمر ( )warrantyهستند .ماژول حافظهای خریداری کنید که دارای
ضمانتنامه مادامالعمر معتبر باشد.
     کارت گرافیک مناسب را انتخاب کنید.
4
امروزه بیشتر پردازندهها دارای پردازنده گرافیکی به صورت مجتمع هستند و کارهای عمومی مانند وبگردی،
نرمافزارهای اداری ،تماشای فیلم و کارهای سبک گرافیکی را میتوان به کمک تراشه گرافیکی که داخل پردازنده
وجود دارد ،انجام داد و نیازی به خرید کارت گرافیک نیست .خرید کارت گرافیک در صورتی پیشنهاد میشود که
کاربر قصد انجام کارهای گرافیکی متوسط و سنگین ،بازیهای رایانهای ،مدلسازی سه بعدی ،میکس و مونتاژ فیلم
و کاربردهای مشابه را داشته باشد .اگر قصد خرید کارت گرافیکی برای سیستمهایی با کاربری باال دارید ،باید به
نکات زیر توجه کنید:
    پردازنده گرافیکی ( :)GPUقدرت پردازش گرافیکی کارت گرافیک به این پردازنده بستگی دارد.
      حافظه اختصاصی کارت گرافیک :هر کارت گرافیک برای محاسبات گرافیکی نیاز به حافظه دارد و برای حافظه
موردنیاز خود از حافظه موجود روی کارت گرافیک (حافظه اختصاصی) و حافظه اصلی سیستم استفاده میکند.
هرچه سرعت حافظه اختصاصی کارت گرافیک و ظرفیت آن بیشتر باشد اجرای نرمافزارهای گرافیکی روانتر است.
پس در هنگام انتخاب ابتدا باید نسل و سرعت حافظه اختصاصی کارت گرافیک و سپس ظرفیت آن را در نظر گرفت.
برای نمونه کارت گرافیکی که دارای  2گیگابایت حافظه  DDR5با فرکانس  6000مگاهرتز ( 6گیگاهرتز) است از
کارت گرافیک با  2گیگابایت حافظه  DDR3با فرکانس  1200مگاهرتز سریعتر است.
    انرژی مصرفی :کارت گرافیک نیز مانند پردازنده از پرمصرفترین قطعات سیستم است و در صورتی که نیاز به
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قدرت پردازش گرافیکی باالیی ندارید ،خرید یک کارت گرافیکی قدرتمند و پرمصرف فقط باعث هدر رفتن انرژی
و افزایش هزینه میشود.
فعالیت کارگاهی

در جدول زیر مشخصات دو کارت گرافیک آمده است .برای یک گرافیست و یک هنرجوی شبکه و نرمافزار
رایانهای کدام را پیشنهاد میکنید.

تصویر

مشخصات کارت گرافیک

GT 730 902MHZ 1GB GDDR5

GTX 1060 OC 1.5GHZ 6GB GDDR5

پیشنهاد شما

     حافظههای جانبی مناسب را انتخاب کنید.
5

عمومیترین حافظه جانبی دیسک سخت است .دیسک سخت در ظرفیتهای مختلف از  500گیگابایت تا 10
ترابایت در بازار موجود است .البته دیسک سخت تنها حافظه جانبی موجود نیست و چند سالی است که حافظههای
 SSDنیز به بازار عرضه شدهاند .سرعت انتقال اطالعات حافظههای  SSDنسبت به دیسک سخت گاهی تا 10
برابر نیز میرسد .حافظههای  SSDنیز مانند دیسک سخت از درگاه  SATAبرای انتقال اطالعات استفاده میکنند
و دارای سرعت و قیمت بیشتری نسبت به دیسک سخت هستند .برای مثال یک حافظه  SSDبا ظرفیت 500
ک سخت با
گیگابایت حدود  4برابر گرانتر از یک دیس 
همان ظرفیت است .عالوه بر حافظههای  SSDبا درگاه
 SATAانواع دیگری از حافظههای  SSDهستند که
برای انتقال اطالعات از درگاههای جدیدتر  U.2و M.2
استفاده میکنند و بیشتر مدلهای جدید برد اصلی از این
درگاهها پشتیبانی میکنند .به جز سرعت باالتر ،فضای
اشغالشده ،مصرف انرژی ،وزن و گرمای تولیدی کمتر،
از مزایای حافظههای  SSDنسبت به دیسک سخت است.
کانکتور M.2
SATA
 SSDبا

 DVD Writer    6مناسب را انتخاب کنید.
 DVD Writerدر انواع داخلی و خارجی تولید میشود که نوع داخلی آنها داخل کیس نصب شده ،با استفاده از
درگاه  SATAبه برد اصلی متصل میشود؛ اما نوع خارجی در بیرون کیس قرار گرفته ،با استفاده از درگاه  USBبه
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رایانه و یا لپتاپ متصل میشود .از نظر کارایی و دوام نوع داخلی عمر مفید بیشتری دارند و ارزانتر هستند .نسل
جدید دیسکهای نوری  Blurayنام دارند که ظرفیت ذخیرهسازی آنها تا ده برابر DVDها بوده ،سرعت انتقال
اطالعات باالتر و قیمت بیشتری دارند .در صورت نیاز میتوان از دیسکگردانهای  Blurayاستفاده کرد .این
دیسکگردانها عالوه بر دیسکهای  Blurayمیتوانند دیسکهای  DVDو  CDرا نیز بخوانند و رایت کنند.
    7منبع تغذیه مناسب را با توجه به توان قطعات رایانه و ارتقای سیستم در آینده انتخاب کنید.
پس از انتخاب تمام قطعات رایانه ،منبع تغذیه را انتخاب کنید .توان منبع تغذیه ،براساس حداکثر توان مصرفی تمام
قطعات به اضافه  20درصد برای اضافه کردن و ارتقای قطعات در آینده تعیین میشود .استفاده از تارنماهای محاسبه
توان منبع تغذیه بهترین را ه برای تشخیص توان مصرفی رایانه و انتخاب توان تولیدی منبع تغذیه است .استاندارد
 Plus 80در منبع تغذیه نشاندهنده راندمان باالی  80درصد منبع تغذیه است .دقت کنید که منبع تغذیه دارای
نشان  Plus 80باشد تا انرژی کمتری هدر شود.
    8کیس مناسب را انتخاب کنید.

معیارهای انتخاب کیس عبارتاست از:
    اندازه :کیس باید از نظر اندازه فضای کافی برای نصب برد اصلی ،کارت گرافیکی و دیگر قطعات داشته باشد و
نیز فضای داخلی آن به اندازهای باشد که عمل تهویه هوا به خوبی انجام شود.
    جنس بدنه :جنس بدنه بهتر است از ورقههای فوالدی با ضخامت مناسب باشد تا از قطعات در برابر آسیبهای
احتمالی به خوبی محافظت کند.
نوع رنگ عایق بدنه که تا حد زیادی میتواند از اتصالیها و انتقال الکتریسیته ساکن جلوگیری کند.
از نظر ظاهری :رنگ و مدل و شکل ظاهری کیس کام ً
ال سلیقهای است .در عمل چیدمانهای دکمهها،
درگاههای روی کیس و  ...هیچ تفاوتی در کارکرد دستگاه ندارد و برتری خاصی ایجاد نمیکند.
    9صفحه نمایش مناسب را انتخاب کنید.
صفحه نمایش  LCDدارای دو نوع مات و براق است که نوع مات برای فاصله نزدیک و استفاده طوالنیمدت مثل
کارهای تایپ ،برنامهنویسی و طراحیهای صنعتی مناسب است .نوع براق برای کارهای چندرسانهای ،تماشای فیلم
و بازی مناسب است .با در نظر گرفتن کارکرد سیستم یکی از این دو مدل را انتخاب کنید.
در انتخاب ابعاد صفحه نمایش با مدلها و اندازههای بسیار متنوعی روبهرو هستید .در جدول زیر با توجه به کاربرد،
اندازه پیشنهادی صفحه نمایش آمد ه است.
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کاربرد

اندازهپیشنهادی

کاربردهای اداری و اینترنت

کوچکتر از  20اینچ

تماشای فیلم و بازیهای رایانهای

تا  24اینچ با کیفیت فول اچ دی

نرمافزارهای گرافیکی ،تدوین و میکس فیلم ،نقشهکشی و مدلسازی سهبعدی و ...

بیش از  24اینچ

کاربریهای حرفهای

بزرگتر از  30اینچ
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    10ماوس و صفحهکلید مناسب را انتخاب کنید.
انتخاب ماوس باید متناسب با اندازه دست کاربر باشد .کاربرانی که دستان بزرگی دارند در هنگام کار با ماوسهای
کوچک و فانتزی دچار مشکل شده ،در بلندمدت ممکن است به مچ دست آنها آسیب وارد شود ،عکس این مطلب
نیز صحیح است .ماوس باید دارای انحنای مناسب بوده ،کامال کف دست را پر کند.
برای انتخاب صفحهکلید با توجه به نوع کاربری عمل کنید .برای مثال اگر برنامهنویس و یا تایپیست هستید ،بهتر
است صفحه کلیدهایی را انتخاب کنید که از نظر ارگونومی مناسب باشد یا اگر کارهای محاسباتی و حسابداری انجام
میدهید صفحهکلید دارای بخش ماشین حساب باشد.
برداشت

جدول زیر را با توجه به ویژگیهایی تکمیل کنید که در زمان خرید باید مورد توجه قرار گیرد.
معیارهایانتخاب

نامقطعه
پردازنده
برداصلی
ماژول حافظه
کارت گرافیک
حافظه جانبی
DVD Writer

منبع تغذیه
کیس
صفحه نمایش
ماوس
صفحهکلید

ارزشیابی مرحله 6
مراحل کار

انتخاب قطعات برای
مونتاژ

شرایط عملکرد

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

مكان:كارگاهاستانداردسختافزار
تجهيزات:فهرستقطعاتشامل
مشخصاتوقیمتقطعه
زمان 10 :دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

انتخاب قطعات براساس نیاز و توجه به سازگاری
قطعات

3

در حد انتظار

انتخاب قطعات براساس نیاز

2

پایین تر از
حد انتظار

انتخاب قطعات براساس قیمت

1

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل تعیین نوع برد اصلي ،تعیین مشخصات پردازنده و حافظه اصلی و انتخاب منبع تغذیه
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی  ،ایمنی ،بهداشت  ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

179

پروژه

به یکی از دوستان خود که قصد خرید رایانه دارد ،با توجه به میزان بودجه و کاربری مورد نیاز او قطعات مناسب
را پیشنهاد کرده ،فرم زیر را تکمیل کنید.

مشخصات

اعﻀایگروه
مشخصات
خریدار

نامونامخانوادگی:
نامونامخانوادگی:
نامونامخانوادگی:
نامونامخانوادگی:

میزانبودجه:

کاربرد(نرمافزارهایمورداستفاده):

نامقطعه
پردازنده

برد اصلی
حافظه اصلی
دیسک سخت
DVD Writer

کارت گرافیک
صفحه نمایش
منبع تغذیه
کیس
صفحه کلید
ماوس
نکات تکمیلی
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ انتخاب کیس
2ـ استفاده از راهنمای برد اصلي
3ـ تعیین مشخصات پردازنده و حافظه اصلی
4ـ انتخاب کارتهای توسعه و منبع تغذیه
5ـ تعیین مشخصات قطعات رایانه به کمک نرمافزار
  6ـ انتخاب قطعات برای مونتاژ

استاندارد عملکرد:

اجزای یک سیستم رایانه و محل قرارگيري آنها روی برد اصلی یا درگاهی را که استفاده میکنند ،شناسایی کند و با استفاده از دفترچه یا پرونده راهنما و
نرمافزارهای شناسایی قطعات ،مدل و مشخصات سیستم را تشریح و قطعات یک رایانه را برای خرید انتخاب کند.

شاخصها :

شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

تشخیص اجزای پنل سیستم و امکانات جدید در پنل جلوی کیس  -باز و بسته کردن پوشش کیس  -انتخاب کیس مناسب با توجه به اجزای رایانه  -تعیین
تعداد فنهای الزم برای خنک کردن سیستم

انتخاب برد اصلي رایانه مطابق نیاز  -شناسایی اجزای برد اصلی شامل سوکت پردازنده ،انواع شکافهای توسعه ،گذرگاهها ،مجموعه تراشهها و جامپرهای برد
اصلی و تعیین کاربرد آنها  -شناسایی جامپر Clear CMOS

2

تعیین مشخصات پردازنده شامل فرکانس کاری ،تعداد هسته ،میزان حافظه نهان  -تعیین نوع و ظرفیت ماژول حافظه  -تعیین پردازندههای سازگار با برد
اصلی  -تعیین حداکثر ظرفیت حافظه اصلی سازگار با برد اصلی و تعیین ظرفیت مورد نیاز
تعیین کارتهای سرخود برد اصلی و کارتهای مجزا  -تعیین کارتهای مجزای موردنیاز  -تعیین محل پردازنده گرافیکی با توجه به دفترچه یا پرونده
راهنمای برد اصلی  -محاسبه مجموع توان قطعات رایانه  -انتخاب منبع تغذیه با پیشبینی ارتقای سیستم در آینده  -تعیین کانکتورهای تغذیه قطعات ـ
اندازهگیري ولتاژ خروجي کانکتورهاي منبع تغذیه با استفاده از ولتمتر  -تعیین ولتاژهای موجود در کانکتورهای تغذیه

3
4

تعیین مشخصات عمومی پردازنده ،حافظه اصلي و کارت گرافیک به کمک نرمافزار -تعیین تعداد هستهها و سطوح حافظه نهان پردازنده به کمک نرمافزار

5

انتخاب برد اصلی ،پردازنده ،حافظة اصلی ،کارتهای توسعه ،حافظه جانبی DVD Writer ،و دستگاههای ورودی/خروجی بر اساس کاربرد ،میزان بودجه،

6

سلیقه و محل استفاده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه سختافزار مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانه  -دفترچه یا پرونده راهنما  -نرمافزار شناسایی قطعات -ولتمتر یا تستر
زمان  50 :دقیقه (انتخاب کیس  5دقیقه  -استفاده از راهنمای برد اصلی  5دقیقه  -تعیین مشخصات پردازنده و حافظةاصلی 10دقیقه  -انتخاب کارتهای
توسعه و منبع تغذیه  20دقیقه  -تعیین مشخصات قطعات رایانه به کمک نرمافزار 10دقیقه  -انتخاب قطعات برای مونتاژ  10دقیقه)

معیار شایستگی:
ردیف
1

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

انتخاب کیس

1

3

استفاده از راهنمای برد اصلي

2

تعیین مشخصات پردازنده و حافظه اصلی

2

4

انتخاب کارتهای توسعه و منبع تغذیه

1

5

تعیین مشخصات قطعات رایانه به کمک نرمافزار

2

6

انتخاب قطعات برای مونتاژ

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری -زبان فنی
رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
انتقال زبالههای الکتریکی و الکترونیکی به مراکز بازیافت صنایع الکترونیکی
امنيت ابزارها و وسايل  -امانتداري -دقت در تعیین مشخصات قطعات

2

2

میانگین نمرات:

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

نمره هنرجو

*
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واحد یادگیری 8
شایستگی مونتاژ قطعات رایانه
آیا  تا به حال پی بردهاید؟
چرا باید زیر سینکهای حرارتی از خمیر سیلیکون استفاده کرد؟
در صورت نصب بیش از یک ماژول حافظه ،باید از کدام بانکهای حافظه استفاده شود؟
در صورت عدم نصب پایههای نگهدارنده برد اصلی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چرا برای نصب قطعات بهتر است از دستکش استفاده کنیم؟

هدف از این واحد شایستگی ،مونتاژ قطعات یک رایانه است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از دفترچه یا پرونده راهنمای قطعات ،اجزای سختافزاری رایانه را مونتاژ کند و پس از اطمینان از صحت
نصب قطعات ،رایانه را راهاندازی کند و تنظیمات  BIOSرا انجام دهد.
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نصب و راهاندازی رایانه رومیزی

سیستم مجموعة منظمی از اجزای بههمپیوسته است که برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر در ارتباط هستند.
رایانه به عنوان یک سیستم دارای اجزایی مانند پردازنده ،حافظه ،صفحه نمایش و  ...است .بنابراین پس از انتخاب
و خرید قطعات رایانه باید آنها را مونتاژ کنیم تا ارتباط بین اجزای آن برقرار شود .در هنگام مونتاژ قطعات ،باید به
نکات ایمنی و ترتیب مراحل مونتاژ دقت کنیم تا سالم بودن قطعات ،پیش از مونتاژ بررسی شده ،در صورت معیوب
بودن تعویض شود.
کارگاه     1آمادهسازی ابزار و قطعات رایانه     
 1ابزارهای موردنیاز برای مونتاژ رایانه رومیزی را آماده کنید.
نام ابزار

پیچگشتی
چهارسو

دم باریک

آچار بکس

دستکش
و دستبند
ضدالکتریسیته
ساکن

عکس

توضیحات

برای بازکردن و یا بستن پیچ استفاده میشود .اکثر پیچهای
استفادهشده در رایانه چهارسو هستند.

این ابزار برای جداکردن درپوش محافظ شکاف توسعه از
کیس استفاده میشود.

با استفاده از این ابزار ،پایههای نگهدارندة برد اصلی به بدنه
کیس بسته میشود.

برای جلوگیری از آسیب ناشی از انتقال الکتریسیته ساکن

شخص مونتاژکار به قطعات الکترونیکی ،حتماً از این وسیله
استفاده کنید.
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 2قطعات رایانه را برای مونتاژ آماده کنید.
قطعات موردنیاز:
کیس
برد اصلی
سیستم خنککننده پردازنده
کارت گرافیک (در صورت نیاز)
درایو نوری

منبع تغذیه
پردازنده
حافظه اصلی
دیس 
ک سخت
کابلهای داده SATA

شکل  -30قطعات موردنیاز مونتاژ

کارگاه    2نصب پردازنده      

 1پردازنده و برد اصلی را با دقت از جعبه خارج کنید.
درون جعبه پردازنده ،سیستم خنککننده استاندارد پردازنده وجود دارد .سیستم خنککننده شامل یک فن و یک
سینک حرارتی است .در زیر سینک حرارتی مقداری خمیر سیلیکون وجود دارد که باید مواظب باشید ،پاک نشود.
کنجکاوی

لزوم استفاده از خمیر سیلیکون زیر سینکهای حرارتی چیست؟

نصب پردازنده رو برد اصلی
روی سوکت  LGAبرد اصلی یک قطعه پالستیک محافظ
وجود دارد .این پالستیک برای محافظت از پایههای
سوکت پردازنده است و نباید آن را با دست از جای خود
خارج کرد.
    برای نصب پردازنده روی برد اصلی ابتدا اهرم
2
سوکت را به سمت پایین و بیرون فشار دهید تا
نگهدارنده سوکت آزاد شود .سپس آن را به طرف
باال حرکت دهید تا قسمت قاب نگهدارنده پردازنده
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شکل  -31سوکت LGA
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به سمت باال حرکت کند و سوکت پردازنده دیده
شود (شکل .)32

 3سوکت پردازنده روی برد را بررسی کنید که از
نظر وجود گردوخاک و شیء خارجی کام ً
ال تمیز باشد.

شکل  -32آزاد کردن نگهدارندة سوکت

    تمامیپایههایی را که پردازنده روی آنها قرار میگیرد ،از نظر ظاهری بررسی کنید تا همه در یک
4
راستا و یک جهت باشند و کجی و انحراف و شکستگی در آنها دیده نشود (شکل .)33

     پردازنده را در جهت صحیح داخل سوکت قرار داده ،توجه کنید که فرورفتگیهای لبه آن در جای
5
خودش قرار گیرد.
هر پردازنده نشانهای در یکی از گوشهها و یا فرورفتگی در لبههای خود دارد .روی سوکت پردازنده برد اصلی نیز
نشانه یا برجستگیهایی وجود دارد .جهت صحیح نصب پردازنده بر اساس این نشانهها و برجستگیها مشخص
میشود .با مشاهده دقیق پردازنده و سوکت آن ،جهت صحیح قراردادن پردازنده روی سوکت برد اصلی تعیین
میشود (شکل .)34

شکل -34نشانهروی پردازنده و سوکت

شکل  -33سوکت پردازنده

     اهرم سوکت را پایین آورده ،در جای خود قرار دهید تا قاب محافظ ،پردازنده را در جای خودش
6
محکم نگه دارد (شکل .)35
دقت کنید پالستیک محافظ از جای خود خارج شود.

شکل  -35مراحل قراردادن پردازنده در سوکت

کارگاه    3نصب سیستم خنککننده پردازنده      
قدرت سیستم خنککننده پردازنده باید متناسب با گرمای تولیدشده بهوسیلۀ پردازنده باشد .سیستم خنککنندۀ
استاندارد که همراه با پردازنده عرضه میشود ،برای انتقال حرارت پردازنده کافی است .اگر دمای پردازنده از حد
مجاز بیشتر شود ،سیستم برای جلوگیری از آسیبدیدن پردازنده و دیگر قطعات به صورت خودکار خاموش
میشود.
سیستم خنککننده از یک فن و سینک حرارتي تشکیل شده ،داراي کانکتوري براي تغذیه فن است و با چهار
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پایه روي برد اصلي نصب ميشود (شکل  .)36براي انتقال بهتر
حرارت پردازنده به سیستم خنککننده از خمیر سیلیکون
استفاده ميشود.
فیلم

فیلم شماره  :10138نصب پردازنده و سیستم خنککننده
فیلم را مشاهده کنید و مراحل نصب را انجام دهید.

شکل  - 36سیستم خنککنندۀ پردازنده

     پایههای سیستم خنککننده را روی سوراخهای تعبیهشده روی
1
برد اصلی تنظیم کنید.
سیستم خنککننده چهار پایه فشاری دارد که جهت بسته شدن ،روی آنها
مشخص است (شکل  -37الف) .دقت کنید جهت پایهها مطابق شکل باشد.

الف

2
    .با کمیفشار هر چهار پایه را جا بیندازید تا سیستم خنککننده
روی برد اصلی محکم شود(شکل  -37ب).
(ترتیب جا انداختن چهار پایه را در فیلم  10138مشاهده کنید).

    برای بررسی صحت نصب پایههای سیستم خنککننده ،پشت برد
3
اصلی را مشاهده کنید (شکل .)38

اطمینان حاصل کنید که پایهها مانند شکل در جای خود قرار گرفته باشند.

4
     از روی راهنمای برد اصلی محل سوکت فن سیستم خنککننده
را پیدا کنید.
فن سیستم خنککننده نیاز به تغذیه الکتریکی دارد .روی نقشه برد اصلی
این سوکت به اسم  CPU-FANدیده میشود.

ب

شکل  -37نصب سیستم خنککننده

5
     جهت صحیح کانکتور و سوکت فن را با توجه به شکل ظاهری کانکتور تعیین کنید و کانکتور تغذیه
را در جهت مناسب روی برد اصلی قرار دهید (شکل .)39

شکل  -39سوکت فن سیستم خنککننده
کنجکاوی
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شکل  -38پایههای سیستم خنککننده در پشت برد اصلی

در صورت خرابی سیستم خنککننده پردازنده ،چه اتفاقی میافتد؟
اگر سیستم خنککننده دارای خمیر سیلیکون نباشد ،چه مشکلی پیش میآید؟
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کارگاه    4نصب ماژول حافظه    

1
     در کنار بانکهای حافظه روی برد اصلی ،دو گیره برای نگهداری ماژول حافظه وجود دارد ،آنها را با
فشار دادن به طرفین باز کنید (شکل -40الف).
ایمنی

دقت کنید که زائده بانک حافظه مطابق با شکاف روی ماژول حافظه باشد.
    ماژول حافظه را در شکاف بانک حافظه
2
قرار دهید (شکل -40ب).
3
     با اندکی فشار روی ماژول حافظه آن را در
جای خود نصب کنید.

الف

ب

شکل  -40مراحل نصب ماژول حافظه

ایمنی

اطمینان حاصل کنید که ماژول حافظه در محل بانک حافظه قرار گرفته ،گیرهها به طور کامل بسته شده باشند.

فیلم

فیلم شماره  :10139نصب ماژول حافظه
فیلم شماره  10139را مشاهده کرده ،کنجکاوی زیر را انجام دهید.

کنجکاوی

برداشت

آیا بانکهای حافظه برد اصلی با هم تفاوت دارند؟
در صورت نصب بیش از یک ماژول حافظه ،از کدام بانکهای حافظه باید استفاده شود؟
در صورت نصب دو ماژول حافظه متفاوت از نظر سرعت ،پردازنده با چه سرعتی با ماژولهای حافظه کار میکند؟
در صورت نصب چند ماژول حافظه ،ظرفیت حافظه اصلی سیستم چگونه محاسبه میشود؟
آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه    5نصب برد اصلی    
1
    با توجه به ظاهر برد اصلی و کیس ،محل پایههای نگهدارنده
( )spacerرا روی کیس مشخص کنید.
     پایههای نگهدارنده را با استفاده از ابزار مناسب (آچار بکس) در
2
محل تعیینشده در مرحله قبل ،روی کیس نصب کنید  .

کنجکاوی

شکل  -41پایههای نگهدارنده

در صورت عدم نصب پایههای نگهدارنده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
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 3با توجه به درگاهها برد اصلی جهت نصب
صحیح محافظ درگاههای ورودی/خروجی را
تعیین کنید.
درون جعبه برد اصلی قطعهای به شکل  -42الف وجود
دارد که به آن محافظ درگاههای ورودی            -خروجی
( )I/O Shieldمیگویند.

الف

 4لبههای محافظ را با محل آن روی کیس
منطبق کرده ،با فشاردادن لبهها ،آن را در جای
خود محکم کنید (شکل -42ب).
ایمنی

به علت اینکه لبههای محافظ و همچنین محل
نصب آن روی کیس تیز و برنده است ،در هنگام
نصب ،موارد ایمنی را رعایت کنید.

ب

شکل  -42محافظ درگاههای ورودی/خروجی و جهت نصب آن

    5با توجه به درگاههای برد اصلی و محافظ نصبشده ،جهت قراردادن برد اصلی در کیس را تعیین
کنید (شکل -43الف).

 6برد اصلی را روی پایههایی که در مرحله  1روی شاسی نصب شده است ،تنظیم کرده ،پیچهای
نگهدارنده برد اصلی را ببندید تا برد اصلی در جای خود محکم شود (شکل -43ب).
     از بسته شدن کامل همه پیچها اطمینان حاصل کنید.
7

ب) نصب برد اصلی در کیس
شکل 43
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد

شایستگی ها

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

کنترل کیفیت -مسئولیتپذیری -
شایستگیهای غیرفنی تصمیمگیری     -نقش در گروه -آموزش و کمک
به فراگیری دیگران  -زبان فنی
ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و
الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

نتایج
ممکن

قابل قبول

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

رعایت ایمنی در اتصاالت هنگام مونتاژ
قطعات  -استفاده صحیح از قطعات 2 -
کنترل کیفیت نصب قطعات

توجهات زیست محیطی ایجاد اسناد الکترونیکی و کاهش دورریز کاغذ
نگرش

امنیت ابزارها و وسایل  -امانتداری  -دقت در
نصب قطعات

غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

نتایج
ممکن

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد سختافزار
تجهيزات :برد اصلی  -پردازنده و
سیستم خنککننده آن  -ماژول
حافظه  -خمیر سیلیکون -
نصب قطعات روی
  ـ
کیس -پیچگشتی چهارسو
درحد انتظار
برد اصلی و نصب
محافظ درگاههای ورودی/
برد اصلی در کیس
خروجی       -پایههای نگهدارندة
دستبند
برد اصلی  -آچاربکس -
پایینتر از حد
ضدالکتریسیته
انتظار
زمان 25 :دقیقه
باالتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

چیدن ابزارها و قطعات  -نصب ماژول حافظه  -نصب
پردازنده و سیستم خنککنندة آن  -نصب محافظ
درگاهها و برد اصلی در کیس

3

چیدن ابزارها و قطعات  -نصب ماژول حافظه  -نصب
پردازنده و سیستم خنککنندة آن

2

چیدن ابزارها و قطعات  -نصب ماژول حافظه

1

کارگاه    6نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس

رایجترین کانکتورهای پنل جلوی کیس عبارتاند از:
 1کانکتور .............................................................. : HDD LED
 2کانکتور ........................................................... : Power LED
 3کانکتور ....................................................... : Power Switch
 4کانکتور ......................................................... : Reset Switch
کنجکاوی

شکل  -44کانکتورهای پنل جلوی کیس

در جای تعیینشده عملکرد هریک از کانکتورها را بنویسید.
چه کانکتورهای دیگری را میشناسید؟
189

 1با استفاده از راهنمای برد اصلی محل اتصال
کانکتورهای پنل جلوی کیس را پیدا کنید.
معموالً روی راهنمای برد اصلی محل نصب کانکتورهایپنل
سیستم (چهار کانکتور رایج) با عنوان Front Panel
 Connectorsمشخص میشود.

 2مطابق راهنمای برد اصلی ،کانکتورها را متصل کنید.
در هنگام نصب کانکتورها به تطابق عالمتهای  +و  -دقت کنید .معموالً روی پایههای + ،و  -و همین عالمتها
روی نقشه برد اصلی درج شدهاست (شکل .)45
شکل  -45کانکتورهای پنل جلوی کیس و محل نصب آنها

یادداشت

جهت نصب این کانکتورها بسیار مهم است ،زیرا در صورت نصب نادرست ،پنل سیستم عملکرد درستی نخواهد داشت.

 3با استفاده از راهنمای برد اصلی محل نصب کانکتورهای  USBو صدا را پیدا کنید.
در همه بردهای اصلی روش نصب کانکتورهای  USBو صدا دارای استاندارد یکسان است.

     کانکتورهای  USBو صدا را مطابق نقشه در جهت صحیح نصب کنید.
4
فیلم

فیلم شماره  :10140نصب کانکتورهای پنل جلوی کیس
کارگاه    7نصب منبع تغذیه

محل نصب منبع تغذیه در کیسهای مختلف متفاوت است .در بیشتر کیسها منبع تغذیه در باالی کیس قرار
میگیرد ،اما در برخی از کیسهای حرفهای محل نصب منبع تغذیه در پایین کیس است.
     کیس را در حالت خوابیده قرار دهید.
1
      منبع تغذیه را به صورتی در کیس قرار دهید که محل اتصال کابل برق شهری به طرف بیرون کیس
2
قرار گیرد .فن منبع تغذیه با توجه به محل آن به طرف پایین یا بیرون کیس باشد    .
     منبع تغذیه را در محل خود جابهجا کنید تا محل پیچها با حفرههای کیس منطبق شود.
3
     هر چهار پیچ مربوط به منبع تغذیه را سر جای خود بسته و محکم کنید.
4

ایمنی

دقت کنید که در صورت وجود کلید تنظیم برق 110/220ولت ،این کلید حتماً روی  220ولت تنظیم شده باشد.
کارگاه    8نصب کانکتورهای تغذیه برد اصلی
پس از نصب برد اصلی کانکتورهای منبع تغذیه برد اصلی را میتوان نصب کرد .کانکتورها طوری طراحی شدهاند که
فقط در یک جهت نصب میشوند و امکان نصب کانکتورها در جهت معکوس وجود ندارد .روی برد اصلی دو سوکت
برای تأمین ولتاژ موردنیاز وجود دارد.
الف) سوکت  24پین برای تغذیۀ برد اصلی (شکل -46الف)
ب) سوکت  4یا  8پین برای تغذیۀ پردازنده (شکل -46ب)
در خروجی منبع تغذیه برای هر یک از این سوکتها کانکتوری در نظر گرفته شده است.
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   1با استفاده از راهنمای برد اصلی محل سوکت برق  24پایه را
مشخصکنید.

     در کابلهای خروجی منبع تغذیه کانکتور  24پین را پیدا کنید.
2
در یک سمت سوکت تغذیۀ برد اصلی برآمدگی (خار نگهدارنده) وجود دارد.
کانکتور منبع تغذیه دارای گیره است .دقت کنید که گیره و برآمدگی در
یک سمت باشند .در غیر این صورت کانکتور در جای خود قرار نمیگیرد.
 3مطابق شکل -46الف کانکتور  24پایه را به محل مشخصشده
روی برد اصلی متصل کنید و فشار دهید تا گیره در جای خود قرار
گیرد.
 4با استفاده از راهنمای برد اصلی تعیین کنید که برد اصلی دارای
کدامیک از سوکتهای  4یا  8پایه است .محل آن را روی برد
مشخص کنید.
5
    در کابلهای خروجی منبع تغذیه کانکتور  4یا  4+4پین را پیدا
کنید.
6
ل -46ب با توجه به سوکت برد اصلی کانکتور  4+4را
    مطابق شک 
به محل موردنظر متصل کرده ،فشار دهید تا گیره آن در جای خود
قرار گیرد.
دقت کنید که گیره کانکتور و برآمدگی سوکت در یک سمت باشند.
فیلم

کنجکاوی

الف

ب
شکل  -46کانکتورهای تغذیه برد اصلی و پردازنده

فیلم شماره  :10141نصب کانکتورهای منبع تغذیه
اگر سوکت برد اصلی  8پایه و کانکتور منبع تغذیه  4پایه باشد ،کانکتور را چگونه نصب میکنید؟

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

نصب منبع تغذیه و
اتصال کانکتورهای
پنل جلوی کیس به
برد اصلی

شرایط عملکرد

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

مکان :کارگاه استاندارد
سختافزار
تجهیزات :کیس با برد اصلی
نصب شده در آن  -منبع
تغذیه  -راهنمای برد
اصلی    -ابزار مونتاژ  -دستبند
ضدالکتریسیته
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

بررسی سالم بودن منبع تغذیه  -نصب منبع تغذیه و
کانکتورهای تغذیه قطعات رایانه  -اتصال کانکتورهای
پنل سیستم و درگاههای  USBو کانکتورهای صدای
پنل جلوی کیس به برد اصلی

3

درحد انتظار

نصب منبع تغذیه و کانکتورهای تغذیه قطعات رایانه

2

پایینتر از حد
انتظار

نصب منبع تغذیه

1
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کارگاه    9نصب کارت گرافیک()Graphic Card

 1با استفاده از راهنمای برد اصلی شکاف توسعه  PCI Expressرا
برای نصب كارت گرافيك مشخص كنيد.
    2درپوش محافظ شکاف توسعه انتخابشده را جدا كنيد.
ایمنی

درپوشها دارای لبههای تیز و برنده هستند در هنگام جدا کردن
آنها دقت کنید.
 3کارت گرافیک را به صورتی روی شکاف توسعه قرار دهيد که
جهت درگاههای خروجی آن به سمت پشت کیس باشد.

شکل  -47نصب کارت گرافیک

 4با کمی فشار کارت گرافیک را در شکاف توسعه قرار دهید به صورتی که گیره محافظ انتهاي
شكافتوسعه در محل مخصوص در كارت گرافيك قرار گيرد.
     با بستن پیچ ،کارت گرافیک را روی شاسی کیس محکم کنید.
5
یادداشت

فیلم

کنجکاوی

برخی از کارتهای گرافیک نیاز به کابل تغذيه مجزا دارند .این کانکتورها  6و یا  8پایه هستند.
فیلم شماره  :10142نصب کارت گرافیک
برای رایانههایی که به توان گرافیکی باال نیاز دارند ،چه راهحلی را پیشنهاد میکنید؟
ک سخت()Hard Disk
کارگاه    10نصب دیس 
براي ذخيره دائم اطالعات از حافظههاي جانبي استفاده ميشود .ديسك سخت ،ديسكهاي نوري و حافظههاي
فلش نمونههایی از حافظههای جانبی هستند .دیسکسخت روی شاسی کیس نصب میشود.
1
     با توجه به شاسی کیس محل نصب دیسکسخت را
مشخص کنید.
2
     دیسکسخت را به صورتی در دست بگیرید که سطح
فلزی آن به طرف باال بوده ،کانکتورهای آن به سمت برد
اصلی و در دسترس باشند (شکل .)48

.....دیسکسخت را به صورت کشویی در محل مناسب
3
شاسی کیس قرار دهید.

شکل  -48محل نصب دیسکسخت

ك سخت را با جابهجا کردن دیسکسخت نسبت به محل حفرههای شاسی
......محل بستن پيچ ديس 
4
تنظيم كنيد.
5
......با بستن دو پیچ در دو طرف دیسکسخت ،آن را در جای خود محکم کنید.
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ک سخت متصل
......برای تأمین ولتاژ دیسکسخت کانکتور  SATAمنبع تغذیه را به درگاه تغذيه دیس 
6
کنید (شکل .)49
هنگام نصب دقت کنید زیرا این کانکتور تنها در یک جهت نصب میشود.
......با استفاده از راهنماي برد اصلي محل نصب كابل داده SATA
7
را روي برد اصلي شناسايي كنيد.
8
......یک سر کابل داده  SATAرا به درگاه داده دیسکسخت و سر
دیگر آن را به محل تعيينشده در مرحله  7متصل کنید.
کابل  SATAدر جعبه برد اصلی قرار دارد.

شکل  -49اتصال کابل داده و تغذیه دیسکسخت

فیلم

فعالیت کارگاهی

پژوهش

فیلم شماره  : 10143نصب دیسکسخت
در راهنمای چند برد اصلی متفاوت محل اتصال کابل داده  SATAرا پیدا کنید .آیا تعداد و محل آنها در همه
بردهای اصلی یکسان است؟
در مورد حافظههای جانبی جدیدی تحقیق کنید که امروزه در کنار دیسکسخت استفاده میشوند.
کارگاه    11نصب دیسکگردان نوری()Optical Disk Drive
يكي ديگر از حافظههاي جانبي ديسك نوري است كه با
ظرفيتهاي متفاوت در بازار وجود دارد .نصب دیسکگردان نوری
مشابه دیسک سخت است ،تنها تفاوت آنها در روش قراردادن
دیسکگردان نوری در شاسی کیس است.

پژوهش

انواع مختلف ديسكهاي نوري را شناسايي کرده ،تفاوت آنها را بيان كنيد.

 1جایگاه نصب دیسکگردان نوری را در کیس مشخص کنید.
تعداد جایگاههای نصب دیسکگردان نوری در کیسها متفاوت است ولی
ابعاد آنها یکسان است.
 2دریچه جایگاه دیسکگردان نوری روی پنل جلوی کیس را از
جای خود خارج کنید.
در پنل جلوی کیس برای هر یک از جایگاهها دریچهای وجود دارد.
 3دیسکگردان نوری را مطابق شكل  50به صورت کشویی در
جاي خود قرار دهيد.
    با جابهجا كردن دیسکگردان نوری ،محل بستن پيچها را با
4
محل حفرههای شاسی تنظيم كنيد.
دقت کنید قاب جلوی دیسکگردان با قاب کیس در یک جهت باشد
(شکل .)51

شکل -50قراردادن دیسکگردان نوری در کیس

شکل  -51تراز کردن دیسکگردان
با پنل جلوی کیس
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 5با بستن چهار پيچ (دو به دو در طرفين) دیسکگردان را محكم كنيد.
      کانکتور  SATAمنبع تغذیه را به درگاه منبع تغذيه دیسکگردان نوری متصل كنيد.
6
      با استفاده از راهنمای برد اصلی محل اتصال کابلهای داده  SATAرا روی برد اصلی مشخص کنید.
7
 8با تطبیق ظاهر کانکتور و محل اتصال ،یک سر این کابل را به درگاه داده دیسکگردان نوری و سر  
ديگر آن را به محل تعيين شده در مرحله  7متصل کنید.
برای اتصال درگاه اطالعات دیسکگردان نوری به برد اصلی از کابل داده  SATAموجود در جعبه برد اصلی استفاده
كنيد.
فیلم

فیلم شماره  :10144نصب دیسکگردان نوری درون کیس

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

نصب کارتهای
توسعه و
حافظه جانبی و
ديسكگردان

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن

مكان :كارگاه استاندارد
سختافزار
تجهيزات :کیس -دیسکسخت
و دیسک گردان-
کابل داده  - SATAکارتهای
توسعه  -ابزار مونتاژ  -دستبند درحد انتظار
ضدالکتریسیته
پایینتر از حد
زمان 20:دقیقه
انتظار
باالتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نصب کارتهای توسعه  -نصب حافظه جانبی و
دیسکگردان در کیس  -اتصال کابل داده و تغذیه آنها
به برد اصلی

3

نصب کارتهای توسعه -نصب حافظه جانبي و
دیسکگردان در کیس

2

نصب کارتهای توسعه

1

کارگاه    12کنترل نهایی ()Final Control

برای اینکه از انجام کار مونتاژ اطمینان حاصل کنید ،الزم است مراحل زیر را دنبال کنید:
 1از نصب صحیح کابلها و محکم بودن آنها در جای خود اطمینان حاصل کنید.
 2پس از اطمینان از صحت نصب ،درهای کیس را ببندید.
 3کابل تصویر نمایشگر ،کابل صفحه کلید و کابل ماوس را با توجه به نوع کانکتورهای آنها به درگاههای
مربوطه متصل کنید.
4
     در صورتیکه منبع تغذیه دارای کلید تنظیم ولتاژ ورودی برق شهری است آن را در حالت  220ولت
تنظیم کنید.

 5در صورتیکه منبع تغذیه کلید خاموش و روشن دارد آن را درحالت خاموش قرار دهید.
     کابل برق منبع تغذیه را مطابق شکل -52الف به دستگاه رایانه و برق شهری متصل کنید.
6
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 7کلید خاموش و روشن منبع تغذیه را در حالت روشن قرار
دهید(شکل -52ب).
 8با استفاده از کلید پنل جلوی کیس ،سیستم را روشن
کنید(شکل-52ج)
پس از شنیدن بوق صحت سیستم ،صفحه اولیۀ روشن شدن سیستم
را مشاهده خواهید کرد.

شکل  -52الف) اتصال کابل برق

شکل  -52ج) کلید خاموش-روشن رایانه
برداشت

شکل  -52ب) کلید خاموش-روشن منبع تغذیه

آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

اتصال دستگاههای ورودیخروجی به درگاهها  -روشن
کردن سیستم  -عیبیابی در صورت روشن نشدن
سیستم  -بستن پوشش کیس

و صفحه نمایش -ابزار مونتاژ -

درحد انتظار

اتصال دستگاههای ورودی خروجی به درگاهها  -روشن
2
کردن سیستم  -بستن پوشش کیس

زمان 10:دقیقه

پایینتر از حد
انتظار

مكان :كارگاه استاندارد سختافزار

بررسی نهایی و
اتصال دستگاههاي
ورودي و خروجي

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

تجهيزات :کیس با برد اصلی و

منبع تغذیه  -ماوس و صفحه كليد
دستبند ضدالکتریسیته

اتصال دستگاههای ورودی خروجی به درگاهها

3

1

کاربری BIOS

برای راهاندازی اولیه سیستم برنامهای نیاز است که عالوه بر شناسایی قطعات و اطمینان از سالم بودن آنها ،عملیات
راهاندازی سیستم را مدیریت کرده ،امکان کارکردن سیستمعامل با سختافزارهایی با مشخصات متفاوت را فراهم
کند .این برنامه  BIOSنام دارد که روی تراشهای در برد اصلی با نام  ROM BIOSذخیره میشود .تنظیماتی که
در برنامه  BIOSانجام میشود در تراشهای با نام  CMOSذخیره میشود که از حافظههای خواندنی/نوشتنی است.
 BIOSواسط بین سختافزار و سیستمعامل است.

کنجکاوی

در زمان خاموشبودن سیستم ،ساعت داخلی رایانه چرا متوقف نمیشود؟

یادداشت

سیستم در حالت اولیه دارای تنظیمات پیشفرض است و با توجه به ساختار برد اصلی به صورتی تنظیم شده
است که در بهترین وضعیت کار کند؛ بنابراین تا زمانی که ضرورت ندارد این تنظیمات را تغییر ندهید.
195

روی مدلهای متنوع برد اصلی ،انواع مختلفی از  BIOSوجود دارند .امروزه بهجای  BIOSاز  EFI
U
( )Unified Extensible Firmwareاستفاده میشود و میتواند با دیسکهای سخت با ظرفیت بیش از
 2/2ترابایت هم کار کند .بهترین راهنما برای استفاده از تنظیمات  BIOSراهنمای برد اصلی است .در این بخش با
یکی از نسخههای  UEFI BIOSآشنا میشوید .سایر برنامههای  BIOSهم کم و بیش شبیه هم بوده ،بخشهای
مشترک بسیار زیادی دارند.
کارگاه    13ورود به BIOS

      برای ورود به  UEFI BIOSهنگام راهاندازی رایانه دکمه  F1را فشار دهید (شکل .)53
1
برای ورود به  BIOSکلیدی از صفحه کلید درنظر گرفته
شده است .این کلید در تمام سیستمها یکسان نیست .برای
اطالع از این کلید باید به راهنمای برد اصلی مراجعه کنید.
در بیشتر رایانهها در صفحه اول راهاندازی رایانه در پایین
صفحه ،کلید ورود به  BIOSدر عبارتی مشخص میشود
(شکل .)53
کنجکاوی

در رایانههای کارگاه کلید ورود به  BIOSرا هنگام راهاندازی
رایانه بخوانید.

شکل  -53صفحه اول راهاندازی رایانه

 22صفحه آغازین را بررسي کنید.
نسخه  UEFI BIOSکه در این بخش با آن آشنا میشوید دارای دو نمای ساده و پیشرفته است .تنظیمات اصلی
و پرکاربرد مانند تنظیم تاریخ ،ساعت ،زبان برنامه و اولویتبندی قطعات برای راهاندازی سیستم در نماي ساده به
راحتی در دسترس هستند ولی در نماي پیشرفته عالوه بر این تنظیمات امکان تنظیمات بیشتری فراهم شده است.

شکل  -54صفحه اصلی UEFI BIOS
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در شکل  54گزینه  Exit/Advanced Modeبرای خروج از  UEFI BIOSو یا تغییر شکل نمایشی از ساده به
پیشرفته در نظر گرفته شده است.
 3از نماي ساده به نماي پیشرفته بروید و امکانات دو نما را با هم مقایسه کنید.
نماي پیشرفته براساس دستهبندی تنظیمات سیستم ،دارای منو یا سربرگ برای تنظیماتی مانند پیکربندی
 USB ،CPU،SATAاست .شکل  55نمای پیشرفته  UEFI BIOSرا نشان میدهد.
 4تنظیمات را ذخیره کنید و خارج شوید.
برای ذخیره و خروج از  UEFI BIOSگزینه  Exitبا سه انتخاب وجود دارد (شکل .)56
 :Load Optimized Defaultبازگشت به تنظیمات پیشفرض در بهترین وضعیت
 :Save Changes & Resetذخیره تنظیمات و راهاندازی مجدد
 :Discard Changes & Exitخروج بدون ذخیره تنظیمات

شکل  -55نمای پیشرفته UEFI BIOS

شکل  -56منوی خروج از UEFI BIOS
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کارگاه    14شناسایی قطعات در BIOS

یکی از کاربردهای برنامه  BIOSشناسایی قطعات نصبشده روی برد اصلی است .این قطعات عبارتاند از پردازنده،
حافظه اصلی ،کارت گرافیک ،دیسکگردانهای نوری و دیسکهای سخت .نام تجاری ،مدل و مشخصات این
قطعات در  BIOSقابل مشاهده است.
شناسایی قطعات و تنظیم گذرواژه
     وارد  UEFI BIOSشوید.
1
     از منوي اصلي مشخصات قطعات را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
2
نام تجاری پردازنده
فرکانس کاری هسته پردازنده
میزان حافظه اصلی
سرعت حافظه اصلی
تاریخ سیستم
ساعت سیستم

     براي امنیت رایانه ،برای سیستم گذرواژه تعیین کنید.
3
از دیگر کاربردهای  UEFI BIOSتعیین گذرواژه برای ورود به برنامه  UEFI BIOSبه منظور ایمنی بیشتر است.
در منوی  Mainعالوه بر مشخصات عمومی ،امکان تعیین گذرواژه برای ورود به سیستم و برنامه UEFI BIOS
در گزینه  Securityوجود دارد.
در منوی  Securityدو نوع گذرواژه پیشبینی شده است:
الف)  :User Passwordبرای مشاهده تنظیمات
ب)  :Administrator Passwordبرای مشاهده و تغییر تنظیمات
به صورت پی 
شفرض هیچ گذرواژهای وجود ندارد و مقابل هر دو گزینه عبارت  Not Installedدیده میشود و در
صورت قراردادن گذرواژه ،عبارت  Installedظاهر خواهد شد.
برای قراردادن گذرواژه  Userمراحل زیر را دنبال کنید:

      .1گزینه  User Passwordرا انتخاب کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
      .2در کادر  Create New Passwordگذرواژه دلخواه را وارد کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
     .3براي تأیید گذرواژه واردشده ،دوباره گذرواژه را وارد کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
     .4تنظیمات را ذخیره و سیستم را راه اندازی کنید.
یادداشت
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کنجکاوی

فعالیت کارگاهی

پس از تعیین گذرواژه  ،Userتنظیمات  UEFI BIOSرا ذخیره کرده ،از  UEFI BIOSخارج شده ،دوباره
وارد  UEFI BIOSشوید .ورود به  UEFI BIOSچه تغییری کرده است؟
آیا امکان تغییر ساعت و تاریخ سیستم را دارید؟
آیا امکان تعیین گذرواژه  Administratorرا دارید؟
برای یکی از سیستمهای کارگاه گذرواژه  Administratorقرار دهید.
 4گذرواژه  Userرا تغییر دهید.
اگر قبال برای  Userگذرواژه تعیین شده باشد ،عبارت  Installedمقابل گزینه  User Passwordدیده میشود.
برای تغییر گذرواژه  Userمراحلی مشابه با تعیین گذرواژه انجام دهید .با این تفاوت که در ابتدا گذرواژه قبلی
پرسیده میشود و در صورت وارد کردن گذرواژه قبلی میتوانید مراحل تغییر گذرواژه را ادامه دهید.
5
     گذرواژه  Userرا حذف کنید.
حذف گذرواژه ،مشابه تغییر گذرواژه است با این تفاوت که هیچ گذرواژهای وارد نمیکنیم .اکنون گذرواژه سیستم
خود را حذف کنید تا در استفاده بعدي ،کاربران دچار مشکل نشوند.
حذف گذرواژه  Administratorمشابه حذف گذرواژه  Userاست .در برخی از نسخههای  BIOSگزینهای مانند
 Password Checkوجود دارد که با تنظیم آن عالوه بر هنگام ورود به  ،BIOSهنگام بوت شدن سیستم هم از
کاربر درخواست گذرواژه میشود .در برخی از نسخههای  BIOSفقط گذرواژه  Administratorوجود دارد.

یادداشت

فعالیت کارگاهی

اگر گذرواژه ورود به  BIOSرا فراموش کردهاید ،میتوانید به کمک جامپر  Clear CMOSتنظیمات انجامشده
در بایاس را به تنظیمات پیشفرض ( )Defaultبرگردانید و یا باتری  Back Upرا از روی برد اصلی برداشته،
پس از چند دقیقه آن را سر جای خود قرار دهید.
در سیستمهای کارگاه وضعیت گذرواژه و محدوده عملکرد آن را در دو حالت  Userو  Administratorبررسی
کنید.
با استفاده راهنمای برد اصلی جامپر  Clear CMOSرا روی برد اصلی پیدا کرده ،تنظیمات بایاس را به
تنظیمات پیشفرض برگردانید.
کارگاه     15اولویتبندی راهاندازهای رایانه

هر رایانهای برای شروع به کار نیاز به سیستمعامل دارد .سیستمعامل روی حافظه جانبی نصب میشود .در شروع
کار ،رایانه باید محل سیستمعامل را پیدا کند و بخشهای موردنیاز سیستمعامل را به حافظه اصلی منتقل کند .به
این فرایند بوت شدن سیستم میگویند.
به منظور تعیین اولویت تجهیزات برای بوت شدن سیستم ،از زبانه  Bootاستفاده میکنیم.

199

شکل  -57زبانه  Bootدر UEFI BIOS

     در منوی اصلی بخش  Boot option Prioritiesرا پیدا کنید.
1
     با زدن کلید   Enterوارد گزینههای  Boot Optionشوید.
2
     اولویت بوت را تغییر دهید و دیسکگردان نوری را به عنوان اولین راهانداز سیستم انتخاب کنید.
3
در این بخش میتوان دیسکهای سخت نصبشده ،دیسکگردانهای نوری ،درگاه  USBو شبکه را برای راهاندازی
سیستم انتخاب کرد .برای تغییر تنظیمات از کلیدهای خاصی استفاده میشود .این کلیدها و عملکرد آنها در
قسمتی از صفحه نوشته شده است .در شکل  57کلیدهای  +و  -برای تغییر تنظیمات پیشبیني شده است .با
استفاده از این کلیدها براساس اولویت به ترتیب راهانداز موردنظر خود را انتخاب کنید.
 4تغییرات را ذخیره کرده ،سیستم را راهاندازی کنید.
فعالیت کارگاهی

دیسکگردان نوری را به عنوان اولین قطعه برای بوت شدن سیستم قرار دهید و سیستم را با یک لوح فشرده
بوت کنید.
کارگاه    16تنظیمات پیشرفته BIOS

تنظیمات پیشرفته  UEFI BIOSدر منوی  Advancedقرار دارد.
همانطور که در شکل  58مشاهده میکنید ،در این منو تنظیمات مربوط به قطعات  SATAمتصل شده به سیستم،
درگاه  ،USBکارتهای  onboardمثل کارت صدا و شبکه دیده میشود.
با انتخاب هر گزینهای در  ،UEFI BIOSراهنمای آن در صفحه دیده میشود.
 1با استفاده از  UEFI BIOSسیستم کارگاه ،تعیین کنید کدام کارتها در سیستم شما  onboardهستند.
2
     با استفاده از راهنمای UEFI BIOSگزینههای  USB Configurationرا بررسی کنید.
3
     درگاه  USBسیستم خود را غیرفعال کنید.
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شکل  -58زبانه  Advancedدر UEFI BIOS

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

تنظیم BIOS

شرایط عملکرد

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

مكان :كارگاه استاندارد
سختافزار
تجهيزات :رایانه مونتاژ شده و
آماده به کار
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تعیین مشخصات سیستم در  - BIOSانجام تنظیمات
اولویتبندی حافظههای جانبی برای بارگذاری
سیستمعامل ( - )Boot priorityرمزگذاری برای ورود به
 - BIOSتعیین کارتهای سرخود در  - BIOSفعال و 3
غیرفعال کردن درگاه  - USBانجام تنظیمات پیشرفته -
خروج صحیح از BIOS

در حد انتظار

تعیین مشخصات سیستم در  - BIOSانجام تنظیمات
اولویتبندی حافظههای جانبی برای بارگذاری
سیستمعامل( - )Boot priorityرمزگذاری برای ورود
به BIOS

پایینتر از حد
انتظار

ورود به برنامه  - BIOSتعیین مشخصات سیستم در
BIOS

2

1

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مرحله نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس ،نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس و بررسی نهایی و اتصال دستگاههای
ورودی و خروجی
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحلکار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ  نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس
2ـ نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی
3ـ نصب کارتهای توسعه و حافظه جانبي و ديسكگردان
4ـ بررسی نهایی و اتصال دستگاههاي ورودي و خروجي
  5ـ تنظيم BIOS

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دفترچه یا پرونده راهنمای قطعات ،اجزای سختافزاری رایانه را مونتاژ کند و پس از اطمینان از صحت نصب قطعات ،رایانه را راهاندازی کند و
تنظیمات  BIOSرا انجام دهد.

شاخصها :

شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

شناسایی ابزارها و قطعات و کاربرد آنها  -چیدن ابزارها و قطعات بهگونهای که کار مونتاژ به راحتی و با ایمنی کامل انجام شود  -بستن دستبند ضدالکتریسیته -
نصب پردازنده و توجه به سالم بودن سوکت  -نصب سیستم خنککننده پردازنده و تغذیه آن  -نصب ماژول حافظه به شکل صحیح  -نصب پایههای نگهدارنده
برد اصلي و محافظ درگاهها و سپس نصب برد اصلی در کیس  -لمس نکردن پینهای سوکت پردازنده ،برداشتن پردازنده به صورت صحیح و رعایت نکات ایمنی
و جدانکردن محافظ سوکت با دست  -استفاده از خمیر سیلیکون در صورت لزوم  -بررسی سالمت قطعات بیرون کیس

2

نصب منبع تغذیه  -اتصال صحیح کانکتورهای منبع تغذیه به برد اصلي  -اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلي  -بررسی سالم بودن منبع تغذیه با
اندازهگیری ولتاژهای خروجی آن  -جمعکردن کابلهای اضافی  -اتصال درگاههای  USBو کانکتورهای صدای پنل جلوی کیس به برد اصلی  -رعایت نکات
ایمنی زمان کار با منبع تغذیه

نصب کارت گرافیک و نصب کارتهای توسعه موردنیاز -نصب حافظه جانبي و دیسکگردان در کیس  -اتصال کابل داده و تغذیه دیسک سخت و دیسکگردان
نوری و کانکتور منبع تغذیه به آنها -بستن تمام پیچهای دیسک سخت و دیسک نوری  -تعیین محل نصب کارت توسعه ،دیسک سخت و دیسک نوری به
صورتیکه اتصال کابل داده و کانکتور تغذیه آنها به راحتی انجام شود.
اتصال ماوس و صفحهکلید و صفحه نمایش به رایانه  -نظم دادن به کابلهای منبع تغذیه و داده  -تشخیص انواع درگاهها  -اتصال دستگاههاي ورودي خروجي
به درگاهها -روشن کردن سیستم  -بستن پوشش کیس  -بررسی محکم بودن اتصاالت  -عیبیابی در بررسی نهایی اتصاالت

3
4

ورود به برنامه  - BIOSتعیین مشخصات سیستم در  - BIOSانجام تنظیمات اولویتبندی حافظههای جانبی برای بارگذاری سیستمعامل()Boot priority

5

رمزگذاری برای ورود به  - BIOSتعیین کارتهای سرخود در  - BIOSفعال و غیرفعال کردن درگاه  -USBانجام تنظیمات پیشرفته -خروج صحیح از BIOS

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه سختافزار مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :جعبه رایانه  -برد اصلی  -ماژول حافظه -کارت گرافیک  -بلندگو  -میکروفن  -مودم  -کارت صدا  -کارت ویدئو  -منبع تغذیه -کارت شبکه  -سیستم خنککننده
پردازنده  -صفحه نمایش  -ولتمتر  -پیچگشتی چهارسو  -دم باریک  -آچار بکس -دستبند ضد الکتریسیته  -دفترچه راهنماي نصب و راهاندازي وسایل مربوط
زمان  90 :دقیقه (نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس  25دقیقه ،نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی 15دقیقه ،نصب کارتهای
توسعه و حافظه جانبی و دیسکگردان 20دقیقه ،بررسی نهایی و اتصال دستگاههاي ورودي و خروجي 10دقیقه ،تنظیم  15 BIOSدقیقه)

معیار شایستگی:
ردیف
1

مرحله کار

2

نصب قطعات روی برد اصلی و نصب برد اصلی در کیس

2

نصب منبع تغذیه و اتصال کانکتورهای پنل جلوی کیس به برد اصلی

2

3

نصب کارتهای توسعه و حافظه جانبي و ديسكگردان

1

4

بررسی نهایی و اتصال دستگاههاي ورودي و خروجي

2

5

تنظيم BIOS

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
کنترل کیفیت ـ مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری  -نقش در گروه  -آموزش و کمک به فراگیری دیگران  -زبانفنی -
رعایت ارگونومي كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)  -انتقال زبالههای الکتریکی و الکترونیکی به
مراکز بازیافت صنایع الکترونیکی  -امنيت ابزارها و وسايل  -دقت در بررسی نهایی
میانگین نمرات:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

1
2
*

فصلپنجم

نصب و نگهداری سیستمعامل
وجود سیستمعامل به عنوان واسط بین برنامههای کاربردی و سختافزار برای استفاده از رایانه امری حیاتی
است .گاهی اوقات کاربران به نصب دو سیستمعامل یا بیشتر نیاز دارند که این کار ممکن است منجر
به خرابی و از دست رفتن اطالعات شود .در صورت خرابی سیستم ،خسارت ناشی از فقدان یا خرابی
اطالعات موجود در سیستمهای رایانهای ،سبب تحمیل هزینه و صرف زمان زیاد برای بازسازی میشود
و گاهی جبرانناپذیر به نظر میرسد .همچنین استفاده بهینه و حداکثری از منابع نرمافزاری و تجهیزات
سختافزاری نیاز به مدیریت کاربری منسجم دارد .در این فصل ،استخراج اطالعات حجیم ،پشتیبانگیری،
بازیابی اطالعات سیستمعامل ،نصب همزمان چندین سیستمعامل روی یک رایانه و مدیریت منابع سیستم
را فرا خواهید گرفت.

واحد یادگیری 9
شایستگی نصب و راهاندازی سیستمعامل و تجهیزات جانبی
آیا تا به حال پی بردهاید
     چگونه میتوان با استفاده از حافظه فلش سیستمعامل نصب کرد؟
     چگونه میتوان چند سیستمعامل را روی یک رایانه نصب کرد؟
     چگونه میتوان از نصب صحیح راهانداز سختافزارها اطمینان حاصل کرد؟
     انتخاب یک چاپگر مناسب چه مزایای شخصی و زیستمحیطی دارد؟
     چگونه میتوان برای رایانه تنظیمات میکروفن را انجام داد؟
     چگونه میتوان وبکم را نصب و راهاندازی کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،نصب چند سیستمعامل مختلف روی رایانه ،انتخاب تجهیزات جانبی ،نصب راهاندازهای
تجهیزات جانبی در سیستمعامل است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش و عملکرد نرمافزارهای ایجاد ایمیج و ماشین مجازی ،رسانه راهانداز ساخته ،سیستمعامل و
تجهیزات جانبی را نصب کرده و تنظیمات و عملیات پس از آن را انجام دهد.
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رسانههای راهانداز

در کتاب دانش فنی پایه آموختیم که بهمحض روشن شدن رایانه برنامههای راهانداز اجرا میشوند تا رایانه را برای
اجرای عملیات آماده کنند .آخرین مرحله راهاندازی رایانه بارگذاری سیستمعامل است .رایانه محل سیستمعامل
در حافظه را بر اساس اولویت تجهیزات برای بارگذاری سیستمعامل جستجو میکند .کاربر میتواند این اولویت را
تغییر دهد تا به رایانه اعالم کند چه محلهایی را برای یافتن سیستمعامل به ترتیب جستجو کند .سیستمعامل
مهمترین نرمافزار سیستمی است که مدیریت و کنترل سختافزار و اجرای سایر برنامهها را بر عهده دارد .به هر یک
از تجهیزاتی که فرایند بارگذاری سیستمعامل از آنجا رخ میدهد رسانه راهانداز ( )bootableمیگویند.
برای نصب سیستمعامل ویندوز یا هر سیستمعامل دیگری به یک رسانه راهانداز نیاز است .رسانه راهانداز سیستمعامل
ک سخت خارجی باشد.
میتواند  ،DVDحافظه فلش و یا حتی دیس 
ایجاد رسانههای راهانداز
برای ایجاد رسانه راهانداز سیستمعامل به پرونده  ISOنصب آن سیستمعامل نیاز است .این پرونده را میتوان از
طریق سایت سازنده سیستمعامل بهصورت قانونی بارگیری کرده ،روی  DVDضبط کرد ولی معموالً  DVDراهانداز
سیستمعامل در بازار در دسترس است .برای رایانههای رومیزی یا رایانههای همراه ( )Laptopکه دیسکخوان
 DVDندارند و یا دیسکگردان  DVDآنها بهدرستی کار نمیکند میتوان از دیسکگردان  DVDخارجی

( )External DVD Driveیا از حافظه فلشی استفاده کرد که به رسانه راهانداز تبدیلشده است.
کارگاه  1ایجاد ایمیج از لوح نوری

معموال براثر استفاده زیاد از لوحهای نوری ،بهخصوص لوحهای نوری با اجرای خودکار( )AutoRunسطح آنها
خشدار شده ،در برخی موارد غیرقابل استفاده میشوند .برای جلوگیری از این اتفاق چطور میتوان محتوای لوح
ک سخت ذخیره کرد و از آن بدون ضبط مجدد روی لوح نوری استفاده کرد؟ راهحل شما چیست؟
نوری را در دیس 
راهحل اینگونه مشکالت ایجاد ایمیج دیسک از محتوای لوح نوری و اجرای آن در درایو مجازی است .برای اینکه
رایانه ،ایمیج تهیهشده را ب ه عنوان یک درایو شناسایی کند از درایو مجازی استفاده میشود .این درایو مجازی برای
شبیهسازی لوح نوری ( CDیا  )DVDاست که از آن ایمیج تهیهشده است.
یادداشت

ایمیج دیسک ( )Disk Imageیک پرونده کامپیوتری است که ساختار داده مشابه دستگاه ذخیرهسازی واقعی را
نگه میدارد.
بنابراین برای استفاده از یک  DVDبا اجرای خودکار بدون نیاز به دیسکگردان  ،DVDابتدا باید از آن ایمیج تهیه
کرد ،سپس برای استفاده از پرونده ایمیج یک درایو مجازی ایجاد کرد.
 1نرمافزار موردنظر برای ایجاد ایمیج و درایو مجازی را انتخاب کنید.
نرمافزارهای زیادی وجود دارند که هم میتوانند از روی لوح نوری ایمیج تهیه کنند و هم برای استفاده از آن ایمیج
درایو مجازی ایجاد کنند .یکی از نرمافزارهایی که امکانات کاملی در این خصوص دارد نرمافزار  PowerISOاست.
 2نرمافزار ایمیجگیری و ساخت درایو مجازی را نصب کنید.

پژوهش

نام دو نرمافزار دیگر را بنویسید که برای ایمیج گرفتن و ایجاد درایو مجازی استفاده میشوند.
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 3نرمافزار  PowerISOرا اجرا کنید.
(نسخه مورد استفاده در این کتاب نسخه  6.5است)
لوح نوری که میخواهیم از آن ایمیج تهیه کنیم را داخل دیسکگردان قرار دهید و در نوار ابزار روی گزینه Copy
کلیک کرده ،گزینه Make CD/DVD/Blu-ray Disk Image files...را انتخاب کنید (شکل .)1

شکل  -1مسیر اجرای ایجاد ایمیج

 4تنظیمات الزم را برای ایجاد ایمیج از لوح نوری روی دیس 
ک سخت انجام دهید.

در کادر Make CD,                     DVD,     or Blu-ray Disk Image File

دیسکگردانی که    DVDدر آن قرار دارد یعنی دیسکگردان
منبع را از بخش  Source driveانتخاب کنید.
در بخش  Destination fileگزینه  .iso fileرا بهعنوان
نوع پرونده مقصد انتخاب کنید .برای ذخیره ایمیج از
روی لوح نوری از قالبهای مختلفی مانند ،img ،nrg
 bin،cue،isoو .....استفاده میشود.
برای تعیین محل ذخیره روی عالمت ( Browseکادر
آبیرنگ) کلیک کرده ،نام و محل ذخیره پرونده ایمیج
را تعیین کنید .در انتها روی دکمه  OKکلیک کنید
(شکل .)2
پژوهش

فعالیت کارگاهی
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شکل  -2تعیین قالب ایمیج

پروندههای ایمیج با قالبهای  img،nrg،bin،cueبا استفاده از چه نرمافزارهایی تهیه میشوند؟
از روی  DVDنصب ویندوز 10یک ایمیج با قالب  isoبا نام  Win10در درایوDایجاد کنید.
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 5برای استفاده از پرونده ایمیج بهجای  ،DVDبرای پرونده ایمیج درایو مجازی ایجاد کنید.
روی پرونده ایمیج راستکلیک کرده،
ابتدا از منوی  PowerISOگزینه
 Mount Image to Driveرا انتخاب
کنید.
شکل  -3قراردادن ایمیج  isoدر درایو مجازی
اگر این گزینه موجود نیست ،از مسیری که در شکل  4نمایش دادهشده اقدام کرده ،به تعداد موردنیاز درایو مجازی
ایجاد کنید.

شکل  -4مسیر ایجاد درایو مجازی

 6از درایو مجازی استفاده کنید.
 This PCرا باز کنید .برای درایو مجازی مشابه دیسکگردان لوح نوری نمادی قرار داد ه شده است (شکل  .)5برای
استفاده از این درایو مانند لوح نوری روی آن دو بار کلیک کنید .در ویندوز 10با دو بار کلیک روی پروندههای ،iso
محتوای آنها بدون نیاز به هیچ ابزار واسطی در درایو مجازی قابلدسترسی است.

شکل  This PC -5پس از ایجاد درایو ایمیج iso

 7درایو مجازی را حذف کنید.
درصورتیکه بخواهید درایو مجازی را حذف کنید ،روی درایو مجازی راستکلیک کرده ،از زیر منوی PowerISO
گزینه[  Unmount Drive [G:را انتخاب کنید .ممکن است بهجای حرف  Gحرف دیگری متناسب با درایوهای
سیستم شما نمایش داده شود .این عمل همانند خارج کردن لوح نوری از دیسکگردان است.
یادداشت

ویرایش پروندههای  isoیکی دیگر از امکانات نرمافزار  PowerISOاست.

پژوهش

استفاده از پروندههای  isoو درایو مجازی چه مزیتی در یک رایانه همراه ( )Laptopمحسوب میشود؟
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برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  2تبدیل حافظه فلش به رسانه راهانداز
قبل از شروع کار باید به نکات زیر توجه کنید.
الف) پرونده ایمیج ویندوز 10را از قبل تهیه کنید.
ب) ظرفیت حافظه فلش از اندازه پرونده  isoبیشتر باشد.
ج) اطالعات موردنیاز روی حافظه فلش را در پوشه خاصی ذخیره کنید.
 1نرمافزار  PowerISOرا بهعنوان کاربر مدیر اجرا کنید.
روی نماد نرمافزار راستکلیک کرده ،گزینه
 Run as administratorرا انتخاب کنید در غیر
این صورت با کادر پیام روبهرو مواجه میشوید.

کنجکاوی

پیام شکل  6را ترجمه کنید.

شکل  -6هشدار اجرا کردن نرمافزار بهعنوان کاربر مدیر

 2تبدیل حافظه فلش به رسانه راهانداز را انتخاب کنید.
از منوی  Toolsگزینه  Create Bootable USB Driveرا انتخاب کنید .پس از تعیین پرونده  isoمربوط به
ویندوز 10در بخش  Source Image Fileو انتخاب حافظه فلش در بخش  USB Driveروی دکمه  Startکلیک
کنید (شکل .)7
چنانچه حافظه فلش شامل داده باشد ،هشدار شکل  8مبنی بر
حذف اطالعات نمایش داده میشود.

شکل  -8هشدار مبنی بر حذف اطالعات حافظه فلش
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شکل  -7کادر ایجاد حافظه فلش بهعنوان رسانه راهانداز
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برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیستمحیطی
شرایط عملکرد

شایستگی ها

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

شایستگیهای غیرفنی

مسئولیتپذیری  -تصمیم گیری  -جمع آوری
اطالعات  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و
الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)

توجهات زیست محیطی

امکان سنجی و آماده سازی تجهیزات قبل از  
نصب سیستمعامل

نگرش

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

قابل قبول

حفاظت از تجهیزات کارگاه -
بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه
پس از انجام عملیات تعیین شده -
بررسی امکان نصب نرمافزار مدیریت
ماشین مجازی

2

غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

1

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

ارزشیابی مرحله1
مراحل کار

ایجاد رسانه راهانداز
سیستمعامل

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
نرمافزار ساخت ایمیج روی
آن نصب است  -لوح نوری
سیستمعامل  -حافظه فلش
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

ایجادایمیجازلوحنوریسیستمعامل-تبدیلحافظه
فلشبهرسانهراهاندازسیستمعامل-ایجاددرایو
3
مجازی

درحد انتظار

ایجادایمیجازلوحنوریسیستمعامل-ایجاددرایو
مجازی

2

پایینتر از حد
انتظار

ایجاددرایومجازی

1

ماشین مجازی
شاید تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید نصب یک سیستمعامل خاص و کار با آن را تجربه کنید ولی
ترس از بین رفتن اطالعات مانع از انجام این کار شده باشد .راهحل چیست؟
ب کرده،
با امکان ایجاد ماشین مجازی شما میتوانید بهراحتی هر نوع سیستمعاملی را در سیستمعامل میزبان نص 
ک سخت به وجود بیاید .ماشین
از آن استفاده کنید ،بدون آنکه مشکلی برای سیستمعامل اصلی و یا اطالعات دیس 
مجازی یک رایانه مستقل با تمام سختافزارهای استاندارد را در قالب یک برنامه کاربردی در اختیار شما قرار
میدهد و در ابتدا مانند یک رایانه بدون سیستمعامل میتوانید روی آن سیستمعامل موردنظر خود را نصب کنید.
نرمافزارهای مختلفی برای ایجاد ماشین مجازی به بازار عرضهشدهاند که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند.
در ویندوز  8و ویندوز  10بهجز نسخه  ،homeنرمافزار  Hyper-v Managerبرای ایجاد و مدیریت ماشین مجازی
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قرار دارد و به نصب نرمافزار جدید نیازی نیست .برای فعالسازی  Hyper-vپیشنیازهای سختافزاری الزم است.
میتوانید از نرمافزارهای دیگری مثل  VMwareبرای ایجاد ماشین مجازی استفاده کنید.
پژوهش

دو نرمافزار دیگر برای ایجاد ماشین مجازی همراه ویژگیهای آنها بنویسید.

یادداشت

   از پرونده  isoنصب سیستمعامل میتوان برای نصب سیستمعامل در ماشین مجازی استفاده کرد.
  به سیستمعامل اصلی میزبان ( )Hostو به سیستمعاملی که در ماشین مجازی نصب میشود ،سیستمعامل
مهمان ( )Guestمیگویند.
کارگاه  3ایجاد ماشین مجازی
 1ویژگی مجازیسازی ( )virtualizationرا فعال کنید.
برای ایجاد ماشین مجازی باید ویژگی مجازیسازی در  BIOSفعال باشد .در صورت نیاز به کمک هنرآموز خود وارد
 BIOSشده ،این ویژگی را فعال کنید.
 2پنجـره مـدیـریـت امکـانـات
( )Featuresویندوز را باز کنید.

در ویندوز روی دکمه شروع
راستکلیک کرده سپس گزینه
 Programs and Featuresرا انتخاب
کنید.
در بخش سمت چپ گزینه Turn
 Windows Features on or offرا کلیک
کنید (شکل .)9

شکل  -9پنجره Program and Feature

 3امکان ایجاد ماشین مجازی را در ویندوز  10فعال کنید (شکل .)10

شکل  -10پنجره  Windows Featuresبرای فعال کردن Hyper-V
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صبر کنید تا عمل فعالسازی تکمیل شود و در پایان دکمه  Restart nowرا انتخاب کنید (شکل .)11

شکل  -11کادر قبل از راهاندازی مجدد و اتمام مرحله فعالسازی Hyper-v

منتظر بمانید تا رایانه دوباره راهاندازی شود .با انجام مراحل فوق
 Hyper-vفعال میشود (شکل .)12
با فعال کردن  Hyper-vبرنامه  Hyper-v Managerروی رایانه نصب
میشود که به کمک آن میتوانید ماشین مجازی ایجاد کنید.
فعالیت کارگاهی

فیلم

 Hyper-vرایانه خود را غیرفعال کنید.
فیلم شماره   :10145ایجاد ماشین مجازی
فیلم را مشاهده کرده ،فعالیت کارگاهی را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

برداشت

برنامهVMwareWorkstationرانصبکنید.
بااستفادهازنرمافزارVMwareWorkstationماشینمجازیبا
نامVM-Win10ایجادکنید.
  برای بهبود عملکرد ماشین مجازی ،برنامه  VMware Toolsرا از
منوی  VMنصب کنید.

شکل  -12جستجوی نرمافزار Hyper-v

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
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ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

ایجاد ماشين
مجازي

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که  
نرمافزار مدیریت ماشین
مجازی روی آن نصب است
زمان 10:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

ایجادماشینمجازي-تعییننسلماشینمجازی-
تعیینمیزانحافظهماشینمجازی-ایجاددیسک
سختمجازی-تعیینمحلنصبسیستمعامل

3

درحد انتظار

ایجادماشینمجازي-تعییننسلماشینمجازی

2

پایینتر از حد
انتظار

اجراینرمافزارمدیریتماشینمجازی

1

کارگاه  4نصب سیستمعامل
 1نسخه موردنظر سیستمعامل ویندوز 10را برای نصب انتخاب کنید.
ویندوز 10دارای پنج نسخه است:
 :Homeنسخه خانگی است بهعنوان نسخه پایه رایانههای شخصی است و به لحاظ تواناییهای موجود در ویندوز
بهعنوان ضعیفترین نسخه شناخته میشود.
 :Proنسخه حرفهای است و بهعنوان نسخه کار شناخته میشود.
 :Enterpriseنسخه مؤسسات است و به لحاظ تواناییهای موجود در ویندوز بهعنوان کاملترین نسخه شناخته
میشود.
 :Educationنسخه آموزشی است که بهعنوان نسخه مدرسه شناخته میشود.
( :S(simplicity, security and speedاین نسخه روی رایانههایی با سختافزار ضعیف ،بهویژه رایانههای درسی
و آموزشی قابل اجرا است .امکان نصب برنامههای خارج از  Storeروی این نسخه وجود ندارد ،بنابراین امنیت رایانه
در سطح باالیی قرار دارد ( )Securityهمچنین سرعت باالآمدن این نسخه بیشتر از نسخههای دیگر است (.)Speed
جدول  -1ویژگیهای چهار نسخۀ ویندوز10
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Education

Enterprise

Pro

Home

Features














Cortana
AppLocker




BitLocker
ClientHyper-V

دستیارصوتی
رمزگذاریبرنامهها
رمزگذاریدرایوها

مدیریتماشینمجازی

 2معماری نسخه ویندوز خود را انتخاب کنید.
نسخههای مختلف ویندوز 10دارای دو معماری ( 32 )Architectureبیتی و   64بیتی است .در معماری  32بیتی
سیستمعامل حداکثر تا  4گیگابایت از  RAMرا میتواند آدرسدهی کند و معماری  64بیتی بیش از  4گیگابایت
(تا  2ترابایت)  RAMرا پشتیبانی میکند .این امر باعث میشود تا نرمافزارهای بیشتری را بهصورت همزمان اجرا
کند .امروزه بیشتر پردازندههای تولیدی  64بیتی هستند .بنابراین اگر رایانه شما بیشتر از  4گیگابایت  RAMدارد
بهتر است از ویندوز  64بیتی استفاده کنید X86 .ویندوز  32بیتی و  X64ویندوز  64بیتی را نشان میدهد.
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 3اولویت اول رسانه راهانداز سیستمعامل را تعیین کنید.
اولین مرحله نصب سیستمعامل در یک رایانه واقعی ویرایش تنظیمات  BIOSبرای تغییر اولویتبندی رسانه راهانداز
است و برای نصب ویندوز از روی  DVDباید رسانه راهانداز سیستم را به  DVDتغییر داد DVD .نصب ویندوز10
را در دیسکگردان قرار دهید ،بقیه مراحل نصب ویندوز در سیستم با نصب ویندوز در ماشین مجازی تفاوتی ندارد.
 4ماشین مجازی را راهاندازی کنید.
پس از ایجاد ماشین مجازی و انجام تنظیمات

مربوطه و تعیین فایل  isoویندوز 10در پنجره
 VMware Workstationروی نام ماشین مجازی
راستکلیک کرده ،گزینه  power onرا از منوی
 powerانتخاب کنید تا ماشین مجازی راهاندازی
شده ،صفحه نصب ویندوز 10ظاهر شود (شکل .)13
 5سیستمعامل ویندوز را روی ماشین مجازی
نصب کنید.
شکل  -13اولین پنجره زمان نصب ویندوز10
فیلم

کنجکاوی

پژوهش

فیلم شماره  :10146نصب ویندوز10
   مراحل نصب ویندوز 10را به ترتیب بنویسید.
   اگر رایانه شما دارای ویندوز  7یا  8است و بخواهید بدون از دست رفتن اطالعات قبلی ویندوز 10را نصب کنید،
چهکاری باید انجام دهید؟
پارتیشن  System Reservedکه اندازه آن  500مگابایت است ،چه نقشی در ویندوز 10دارد؟

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

نصب سیستمعامل

شرایط عملکرد

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

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که  
نرمافزار مدیریت ماشین
مجازی روی آن نصب است  -
ماشین مجازی -پرونده  iso
سیستمعامل
زمان30 :دقیقه

نتایج
ممکن
باالتر از
حد انتظار

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

راهاندازیماشینمجازی-نصبسیستمعاملبااستفادهاز
لوحنوریسیستمعاملوسایررسانههایراهانداز-مدیریت 3
پارتیشندرهنگامنصبسیستمعامل

درحد
انتظار

سایررسانههایراهانداز-نصبسیستمعاملبااستفادهاز
لوحنوریسیستمعامل

2

پایینتر از
حد انتظار

راهاندازیماشینمجازی

1
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کارگاه  5نصب راهانداز سختافزارها
پس از نصب ویندوز و فعال کردن آن مهمترین کاری که باید انجام دهید ،نصب راهانداز سختافزارهای سیستم
است .راهاندازها ،نرمافزارهای سیستمی هستند که اطالعات خاصی از چگونگی کارکرد و مدیریت سختافزارهای
رایانه به سیستمعامل معرفی میکنند تا سیستمعامل بتواند از کاراییهای سختافزار بهدرستی استفاده کند و
مدیریت بهینهای بر سختافزارهای رایانه داشته باشد .اگر راهانداز سختافزار درست نصب نشده باشد ،سیستمعامل
قادر به استفاده از امکانات و قابلیتهای آن سختافزار نیست .برای مثال چاپگری را به رایانه متصل میکنید ،تا
زمانی که راهانداز آن بهدرستی نصب نشده باشد ،سیستمعامل نمیتواند از چاپگر استفاده کند .در واقع راهانداز یک
واسط میان سختافزار و سیستمعامل است که به برنامهها
نرمافزار کاربردی
اجازه استفاده از سختافزار را میدهد (شکل  .)14بنابراین
نصب راهانداز سختافزار از اهمیت باالیی برخوردار است.
ممکن است رایانهای دارای سختافزار خاصی مانند کارت
سیستمعامل
گرافیک قویتری باشد ولی به دلیل نصب نکردن راهانداز
آن ،عم ً
ال استفاده درستی از آن کارت گرافیک صورت
راهانداز
سختافزار
نمیگیرد.
شکل  -14نقشنرمافزارهایراهانداز

برای نمایش فهرست تمام سختافزارهای سیستم از برنامه  Device Managerاستفاده میشود.
 1برنامه  Device Managerرا اجرا کنید.
منوی شروع را باز کرده ،سپس روی Settings

کلیک کنید .در پنجره  Settingsگزینه Devices

را انتخاب کنید (شکل  .)15در ادامه در پنجره
 Devicesدر بخش  Related Settingsگزینه
 Device Managerرا انتخاب کنید.
شکل  -15پنجره SettingsبرنامۀDeviceMnager

کنجکاوی

فیلم

دو روش دیگر اجرای برنامه  Device managerرا بنویسید.
فیلم شماره  :10147نصب سختافزارها
فیلم را مشاهده کرده ،بقیه مراحل کارگاه را انجام دهید.
 2سختافزارهای سیستم را که نیاز به نصب راهانداز دارند ،تعیین کنید.

کنجکاوی
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کدام سختافزارها بهصورت عمومی بهوسیله ویندوز نصبشدهاند؟
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سختافزارهای اصلی که بهتر است نصب راهانداز آنها بررسی شود عبارتاند از:
   راهانداز تراشه ( )Chipsetبرد اصلی                             راهانداز صدا ()Audio driver
   راهانداز گرافیک (                               )VGA driverراهانداز شبکه ()Network driver
راهاندازUSB3.0
فعالیت کارگاهی

فهرستراهاندازهاینصبشدهرانمایشدهید.
یکیازراهاندازهاینصبشدهراغیرفعالکنید،پسازانجامکاربرایاستفادهدیگراندوبارهراهاندازرافعال
کنید.
یکیازسختافزارهاراحذفکنید.
 3راهانداز سختافزارها را نصب کنید.
معموالً به همراه تمام بردهای اصلی و برخی دیگر از اجزای سختافزاری DVD ،شامل راهاندازهای آنها عرضه
میشود که بهصورت اجرای خودکار هستند DVD .راهانداز را داخل دیسکگردان قرار دهید .منتظر بمانید تا
بهصورت خودکار اجرا شود .در صورت اجرا نشدن خودکار روی دیسکگردان  DVDدو بار کلیک کنید و بقیه
مراحل نصب راهاندازها را دنبال کنید.

پژوهش

   درصورتیکه  DVDراهاندازهای سختافزاری در دسترس نباشد ،چگونه میتوان به این راهاندازها دسترسی
داشت و آنها را نصب کرد؟
   نقش  Rollbackبرای راهانداز سختافزارها چیست؟
   چند نرمافزار نام ببرید که برای شناسایی و نصب راهاندازهای سختافزاری رایانه استفاده میشوند.

برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است و سختافزارهای مورد
درحد
   -
باشد
نظر برای نصب را داشته
انتظار
پرونده راهانداز سختافزارها    -
پایینتر از
لوح نوری  برد اصلی
حد انتظار
زمان10 :دقیقه
باالتر از
حد انتظار

نصب راهانداز
سختافزارها

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تعیینسختافزارهایغیرفعال-غیرفعالکردنراهانداز-
افزارهایی
نصبراهاندازسختافزار-مشاهدهفهرستسخت
3
کهبهصورتپیشفرضنصبشدهاند-حذفسختافزار
تعیینسختافزارهایغیرفعال-غیرفعالکردنراهانداز-
نصبراهاندازسختافزار
اجرایبرنامهمدیریتسختافزار-تعیینسختافزارهای
غیرفعال

2
1
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برای استفاده بهینه از رایانه و رفع نیازهای کاربران میتوان از تجهیزات جانبی استفاده کرد .تهیه گزارشهای چاپی و
امکان ارتباطات صوتی و تصویری نیاز به دستگاههای ورودی و خروجی خاص دارد .این دستگاهها بهوسیله  واسطهای
خاصی به رایانه متصل شده ،با استفاده از نرمافزارهای خاصی به نام راهانداز به سیستمعامل معرفی میشوند.
کارگاه  6راهاندازی چاپگر()Printer
برای تهیه گزارش چاپی و تصویرهای ذخیرهشده در رایانه نیاز به دستگاه خروجی به  نام چاپگر است.
 1چاپگر موردنظر خود را تهیه کنید.

چاپگرهای بسیاری در بازار موجود است که با توجه به کاربرد آنها و نیاز
کاربر میتوان یکی از آنها را انتخاب و خریداری کرد .برای مثال چاپگر
برچسب ( )Label Printerبرای چاپ قیمت یا شمارهبندی کاالها روی
برچسبهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرد .سه نوع از چاپگرهایی که
کاربرد بیشتری دارند ،عبارتاند از:
چاپگر سوزنی :چاپگر سوزنی از نوع چاپگرهای ضربهای است .از برخورد
سوزن ( )pinبا نوار رنگی و انتقال رنگ به کاغذ ،عمل چاپ انجام میشود.
این چاپگر در زمان چاپ صدای زیادی ایجاد میکند (شکل  -16الف).
یادداشت

الف

تعداد سوزنهای چاپگر سوزنی با کیفیت چاپ رابطه  .....................دارد.
چاپگر جوهرافشان :در این چاپگرها مخازن جوهری وجود دارد .جوهر
با فشار از روزنههایی خارجشده ،روی کاغذ پاشیده میشود .بهاینترتیب
شکل موردنظر روی کاغذ نقش میبندد .روزنههای کوچک که عمل
پاشیدن رنگ را انجام میدهند ،نباید خشک شوند .کیفیت این چاپگرها
باالست و بدون سروصدا کار میکنند .این نوع چاپگرها برای چاپ تصاویر
رنگی و گرافیکی بسیار مناسب هستند (شکل  -16ب).

ب

شکل  -16چاپگرهای سوزنی و جوهرافشان

چاپگر لیزری :روش کار این چاپگرها مانند دستگاه فتوکپی است .در ابتدا کاغذ بهوسیله  نور لیزر که با سرعت
روشن و خاموش میشود ،دارای بار الکتریکی میشود و به نسبت بار الکتریکی نقاط مختلف کاغذ ،پودر تونر در آنجا
قرار میگیرد و درنهایت تصویر نهایی بر روی کاغذ پدید میآید .این چاپگرها به دلیل کیفیت باال و قیمت مناسب
و روش استفاده ساده از بهترین چاپگرها به شمار میروند (شکل .)17

شکل  -17چاپگرهای لیزری
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فیلم

فیلم شماره  :10148چاپگر لیزری ،سیاهوسفید و رنگی

کنجکاوی

پس از مشاهدة فیلم ،مزایای چاپگر لیزری را بیان کنید.

فعالیت کارگاهی

درجدولزیرچاپگرمناسببرایهرکاربردرابنویسید.
نوع چاپگر مناسب

کاربرد
چاپ پوستر

 2درگاه چاپگر را با کمک هنرآموز خود
بررسی کنید.

چاپ متن پژوهش شما که هیچ عکسی ندارد
چاپ فهرست تماسهای یکماهه تلفن همراه
چاپ نتیجه تراکنش انجامشده در دستگاه ATM
چاپ عکسی که با دوربین دیجیتال گرفتهاید

معموالً از دو نوع درگاه برای ارتباط چاپگر با رایانه استفاده میشود.
 :LPTاین درگاه قدیمی بوده ،ولی هنوز هم مورد استفاده
قرار میگیرد و به نام درگاه موازی ( )Parallelمعروف است.
در شکل  18درگاه  LPTروی  برد اصلی  و کابل چاپگر LPT
را مشاهده میکنید.

شکل  -18درگاه  LPTروی  برد اصلی ،درگاه اتصال کابل به
چاپگر و کابل چاپگر

 :USBامروزه اغلب چاپگرها دارای درگاه  USBهستند (شکل .)19

شکل -19درگاه اتصال  USBبه چاپگر و کانکتورهای دوسر کابل
چاپگر برای اتصال
پژوهش

شکل  -20چاپگر بیسیم

در مورد چاپگرهای بیسیم تحقیق کنید (شکل .)20
 3چاپگر را به رایانه متصل کنید.

با توجه به درگاه چاپگر از کابل  LPTیا  USBاستفاده کنید .پس از اتصال کابل چاپگر به رایانه ،کابل برق چاپگر
را وصل کنید.
 4راهانداز چاپگر را نصب کنید.
چاپگرها را به دو صورت میتوان در ویندوز 10نصب نمود.
الف ) چاپگری که فع ً
ال به دستگاه متصل نیست یا وجود ندارد.
برای نصب چاپگر باید از روش دستی چاپگر به سیستم اضافه شود.
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ب) چاپگر متصل به رایانه است.
در این حالت برای نصب چاپگر باید راهانداز چاپگر موجود باشد .معموالً همراه چاپگر  CDنصب نیز ارائه میشود که
میتوان از آن استفاده کرد ،در غیر این صورت باید جدیدترین راهانداز چاپگر را از تارنمای سازنده چاپگر بارگیری  
کرده ،نصب چاپگر را انجام دهیم.
فیلم

یادداشت

فیلم شماره  :10149نصب چاپگر
ی شده ،راهانداز آنها نصب میشود.
برخی از مدلهای چاپگر بهوسیله خود ویندوز شناسای 
 5چاپگر پیشفرض را تعیین کنید.
برای تعیین چاپگر بهعنوان چاپگر پیشفرض از منوی شروع برنامه  Settingsرا اجرا کرده ،گروه  Devicesرا انتخاب
کنید .در پنجره  Deviceابتدا روی گزینه  Printers & Scannersکلیک کنید تا فهرست چاپگرهای نصبشده
نمایش داده شود.

شکل  -21چاپگرهای نصبشده روی رایانه

در پنجره  Devices and Printersروی چاپگر موردنظر راستکلیک کرده ،گزینه  Set as default printerرا انتخاب
کنید .با انتخاب یک چاپگر بهعنوان چاپگر پیشفرض عالمت      در قسمت پایین چاپگر نمایش داده میشود
(شکل .)21
فعالیت کارگاهی

نامچاپگرهاینصبشدهدررایانهکارگاههنرستانرا
بنویسید.
 6یک سند چاپ کنید.
شما با استفاده از ویندوز میتوانید هر چیزی (سند،
عکس ،صفحات وب و رایانامه) را چاپ کنید .در ویندوز
روشهای مختلفی برای چاپ وجود دارد.
برای چاپ سند ،آن را با برنامه موردنظر بازکرده ،گزینه
 Printرا انتخاب کنید .برای نمونه از نرمافزار Wordpad
استفاده کنید (شکل .)22

یادداشت

کلید میانبر عمل چاپ ..................است.
با کلیک روی  Printدر پنل سمت راست شکل  22پنجره
تنظیمات چاپگر ظاهر میشود (شکل .)23
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شکل  -22گزینه  printاز منوی  fileنرمافزار Wordpad
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فهرست چاپگرهای نصب شده

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

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

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

شکل -23پنجره تنظیمات عمل چاپ
فعالیت کارگاهی

کنجکاوی

یکپروندهمتنیچندصفحهایرادرWordPadبازکنید.
وضعیتچاپگرپیشفرضرابررسیکنید.
ازصفحهجاریپروندهمتنیسهنسخهچاپکنید.
آیا روش سریعتری برای چاپ سند وجود دارد؟
 7صف چاپ را بررسی کنید.
با هر دستور چاپ ،سند موردنظر در صف چاپ در انتظار چاپشدن قرار
میگیرد .برای مشاهده صف چاپ ،در منطقه اعالن در نوار وظیفه روی نماد
چاپگر دابل کلیک کنید تا کادر صف چاپ باز شود (شکل .)25

فعالیت کارگاهی

شکل  -24منطقه اعالن نوار وظیفه

توضیحهریکازاطالعاتیراکهدرشکل25باشمارهتعیینشدهاند،بنویسید.

شکل  -25صف کارهای چاپی
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فعالیت کارگاهی

درنرمافزارWordPadیکپروندهمتنیشاملحداقل10صفحهراچاپکنید.
باشروععملچاپ،درکادرصفچاپدرستونStatusچهعبارتینمایشدادهمیشود؟
کاغذهایدرونچاپگررابردارید.حاالدرستونStatusچهعبارتینمایشدادهمیشود؟
 8اولویت کارها در صف چاپ را تغییر دهید.
اولویت یک سند تعیین میکند آن سند نسبت
به سایر اسناد موجود در صف چاپ ،چه زمانی
چاپ شود .بهصورت پیشفرض به تمام اسناد
اولویت  1داده میشود که پایینترین اولویت
است ،باالترین اولویت  99است .افزایش اولویت
یک سند باعث میشود آن سند قبل از سایر
اسناد منتظر در صف چاپ شود .برای تغییر
اولویت چاپ روی سند دابل کلیک کنید تا
کادر  Propertiesباز شود .در زبانه General
در بخش  Priorityمیتوانید اولویت باالتری را
برای سند جاری در نظر بگیرید (شکل.)26

شکل  -26کادر  propertiesسند منتظر برای چاپ

 9چاپ یک سند را بهصورت موقت متوقف کرده ،سپس عمل چاپ را دوباره ادامه دهید.
برای متوقف کردن چاپ سند میتوانید در صف چاپ روی سند موردنظر راست کلیک کرده ،گزینه  Pauseرا انتخاب
کنید.
فعالیت کارگاهی

   چاپ یکی از اسناد موجود در صف چاپ را متوقف کنید .با انجام این کار در ستون  Statusچه عبارتی درج
میشود؟
    آیا روش دیگری برای متوقف کردن چاپ سند وجود دارد؟
برای ادامه دادن چاپ سند متوقفشده ،روی سند راست کلیک کرده ،گزینه  Resumeرا انتخاب کنید و یا از منوی
 Documentsگزینه  Resumeرا انتخاب کنید.
 10یک سند را از صف چاپ حذف کنید.
برای حذف سند از صف چاپ بر روی سند راست کلیک کرده ،گزینه  Cancelرا انتخاب کنید و یا از منوی
 Documentsگزینه  Cancelرا انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی

پژوهش
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   یکی از اسناد موجود در صف چاپ را حذف کنید.
   هنگام انجام عمل حذف چه عبارتی در ستون  Statusدرج میشود؟
یشود؟
   برای چاپ پوستر یا نقشهای که از چاپگر بزرگتر است ،از چه دستگاهی استفاده م 
   تحقیق کنید چاپگرهای چندکاره ،چه مزایا و معایبی دارند؟
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برداشت

آنچه آموختم:
.1
.2
.3
کارگاه  7راهاندازی پویشگر() Scanner
پویشگر وسیلهای است که از سندی کاغذی تصویربرداری میکند .به کمک پویشگر میتوان عکس یا متن را
بهصورت یک پرونده در رایانه ذخیره کرد.
پویشگر مسطح یا تخت ( :)Flatbed Scannerمتداولترین نوع پویشگر است که معموالً بهصورت رومیزی در
اندازه  A4وجود دارد و با حرکت هد عمل پویش را انجام میدهد (شکل  -27الف).

پویشگر شیتفد ( :)Sheetfedاین پویشگرها ازنظر اندازه کوچکتر از مدل رومیزی هستند زیرا بهجای اینکه
عکس /سند را روی آن بگذارید ،آنها را به داخل پویشگر میفرستید .درواقع بهجای حرکت هد و حسگرها ،کاغذ
حرکت میکند که این امر ممکن است کمی در کیفیت نهایی تصویر تأثیر منفی بگذارد (شکل  -27ب).
پویشگرهای دستی قابلحمل :این پویشگرها بسیار کوچک بوده ،از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند .از اینرو
برای پویش عکس یا سندهایی که نیاز به کیفیت باال دارند ،مناسب نیستند .این پویشگرها در انواع و اندازههای
گوناگونی ساختهشدهاند .کوچکترین آنها بهصورت «مدادی» بوده ،بهراحتی در جیب جای میگیرد .این مدلها
برای پویش خط به خط نوشتهها و کتابها در نظر گرفتهشدهاند .پویشگرهای دستی در اندازههای بزرگتری هم
(در حد عرض کاغذها) عرض ه شدهاند .برای استفاده از آنها کافی است که آنها را روی سند موردنظر بکشید تا تصویر
ثبت شود .پویشگر بارکدخوان هم نوعی پویشگر دستی محسوب میشود (شکل  -27ج).

ج

 1پویشگر را به رایانه متصل کنید.
کنجکاوی

شکل  -27انواع پویشگر

ب

الف

پویشگر را به کدام درگاه باید متصل کنید؟
 2پویشگر را روشن کنید.

 3راهانداز پویشگر را نصب کنید.
درصورتیکه راهانداز مربوط به پویشگر در ویندوز 10موجود باشد ،بالفاصله شروع به نصب خواهد کرد؛ در غیر این
صورت باید از  CDراهانداز پویشگر استفاده کنید که همراه آن عرضه میشود .راهانداز پویشگر را میتوانید از بخش
پشتیبانی تارنمای کارخانة سازنده دریافت کنید.
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فیلم

فعالیت کارگاهی

کنجکاوی

فیلم شماره  :10150نصب پویشگر
فیلم را مشاهده کرده ،مزایا ،معایب و کاربرد هر یک از انواع پویشگر را بنویسید.
  پویشگر شیتفد چه تفاوتهایی با پویشگر رومیزی دارد؟
  در زندگی روزمره در چه مکانهایی استفاده از بارکدخوان را مشاهده کردهاید؟ چند نمونه نام ببرید.
کارگاه  8راهاندازی وبکم ()Webcam

اگر بخواهیم تصویر ویدئویی یک محیط را بهصورت زنده روی وب ارسال کنیم ،از وبکم استفاده میکنیم(شکل .)28
امروزه تمام لپتاپها دارای وبکم هستند.

 1وبکم را به رایانه متصل کنید.

 2راهانداز وبکم را نصب کنید.

شکل  -28وبکم
فیلم

فیلم شماره  :10151اتصال وبکم به رایانه
فیلم را مشاهده کرده ،آموختههای خود را یادداشت کنید.

یادداشت

.1
.2
.3

کنجکاوی

توصیه میشود زمانی که از وبکم استفاده نمیکنید ،حتماً آن را غیرفعال کنید .چرا؟
 3برنامههای مجاز به استفاده از وبکم را تعیین کنید.
برای مدیریت استفاده از وبکم از برنامه  Settingsروی گروه  Privacyکلیک کنید ،سپس در فهرست ظاهرشده
 Cameraرا انتخاب کنید (شکل .)29
شرح دو بخش تنظیمات وبکم با توجه به شمارههای شکل :29
 :1اگر  Offیا غیرفعال باشد هیچ برنامهای نمیتواند از وبکم استفاده کند.
 :2فهرست برنامههایی که امکان استفاده از وبکم را دارند و شما میتوانید بهدلخواه آنها را غیرفعال کنید.
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شکل  -29پنجره  settingگروه privacy

کارگاه  9راهاندازی میکروفن ()Microphone
میکروفن وسیلهای است که صدا را از کاربر دریافت کرده ،به رایانه انتقال میدهد .برای اینکه در ویندوز 10بتوانید
از میکروفن استفاده کنید ،باید راهانداز کارت صدا را بهدرستی نصب کنید .گاهی اوقات صدا از بلندگوهای سیستم
پخش میشود ولی میکروفن کار نمیکند .یکی از دالیل این مشکل عدم نصب صحیح راهانداز کارت صدا است.
میکروفنها بهصورت مستقل یا همراه هدست مورد استفاده قرار میگیرند (شکل .)30

شکل  -30هدست و میکروفن

 1درگاه اتصال میکروفن به رایانه را بررسی کنید.
کنجکاوی

درگاه اتصال میکروفن رایانه شما چه رنگی است؟
استاندارد رنگ سوکت سیم میکروفن صورتی است که
متناظر با آن محل اتصال این سیم روی  برد اصلی یا
کارت صدا نیز به رنگ صورتی است (شکل .)31

شکل  -31درگاههای کارت صدا  
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 2تنظیمات میکروفن را انجام دهید.
برای تنظیمات میکروفن روی نماد بلندگو در نوار وظیفه
راستکلیک کرده ،گزینه  Recording deviceرا انتخاب
کنید (شکل .)32
کنجکاوی

فیلم

آیا روش دیگری برای دسترسی به تنظیمات میکروفن
وجود دارد؟
فیلم شماره  :10152تنظیمات میکروفن
فیلم را مشاهده کرده ،فعالیت زیر را انجام دهید.
شکل  -32کادر تنظیمات میکروفن

فعالیت کارگاهی

برداشت

   میکروفن را غیرفعال کنید.
   میکروفن را فعال کنید.
   سطح صدای میکروفن را کمتر کنید.
آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

نصب تجهیزات
جانبی

شرایط عملکرد

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

مکان  :کارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات  :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است        -چاپگر  -پویشگر    -
وبکم   -میکروفن  -دفترچه
یا پرونده راهنمای  نصب
تجهیزات جانبی
زمان 25:دقیقه

استاندارد

نتایج
ممکن

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نصب و راهاندازی چاپگر -تنظيمات چاپگر -تعیین چاپگر
باالتر از حد پیشفرض -مدیریت چاپ  -نصب و راهاندازی پویشگر-
3
نصب وبكم  -تنظيمات وبكم ،دوربين  -تنظيمات  
انتظار
ميكروفون
در حد انتظار
پایینتر از حد
انتظار

نصب و راهاندازی پویشگر -نصب و راهاندازی چاپگر-
تنظيمات چاپگر -تعیین چاپگر پیشفرض -نصب
وبكم

2

نصب و راهاندازی پویشگر

1

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل نصب سیستمعامل و نصب تجهیزات جانبی
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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نمره
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

 -1ایجاد رسانه راهانداز سیستمعامل

 -2ایجاد ماشین مجازی
-3نصب سیستمعامل

-4نصب راهانداز سختافزارها
-5نصب تجهیزات جانبی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش و عملکرد نرمافزارهای ایجاد ایمیج و ماشین مجازی ،رسانه راهانداز ساخته ،سیستمعامل و تجهیزات جانبی را نصبکرده و تنظیمات و عملیات پساز آن را انجام دهد.

شاخصها :
شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

انتخاب نرمافزار ساخت ایمیج  -انتخاب نوع پرونده ایمیج  -انتخاب درایو منبع ایمیجگیری  -ایجاد ایمیج از لوح نوری سیستمعامل  -ایجاد درایو مجازی-
خارجکردنپروندهایمیجازدرایومجازی-انتخابظرفیتحافظهفلش-تبدیلحافظهفلشبهرسانهراهانداز

2

اجرای برنامه مدیریت ماشین مجازی  -انتخاب روش ایجاد ماشین مجازی  -انتخاب نسل ماشین مجازی  -انتخاب روش ایجاد دیسک مجازی برای ماشین مجازی -
انتخاب رسانه نصب سیستمعامل در ماشین مجازی

3

انتخاب نسخه سیستمعامل  -انتخاب معماری سیستمعامل -تعیین اولین اولویت رسانه راهانداز سیستمعامل  -نصب سیستمعامل روی ماشین مجازی  -پارتیشنبندی
دیسک زمان نصب  -انتخاب ظرفیت دیسکی که سیستمعامل روی آن نصب میشود.

4

تشخیص سختافزارهای غیرفعال  -تشخیص راهانداز نصبشده  -غیرفعال کردن یک راهانداز  -حذف سختافزار -نصب یک راهانداز

5

نصب و راهاندازی چاپگر  -تنظیمات چاپگر  -انتخاب یا تغییر چاپگر پیشفرض  -تغییر اولویت چاپ اسناد  -لغو دستور چاپ  -توقف موقت چاپ و ادامه آن  -نصب و
راهاندازی پویشگر  -نصب وبکم  -تنظیمات وبکم ،دوربین -تنظیمات میکروفن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که نرمافزار ساخت ایمیج و مدیریت ماشین مجازی روی آن نصب است  -لوح نوری سیستمعامل -حافظه فلش -ماشین مجازی  -پرونده  isoسیستمعامل -لوح
نوری  برد اصلی
زمان  90:دقیقه (ایجاد رسانه راهانداز سیستمعامل  15دقیقه -ایجاد ماشین مجازی 10دقیقه  -نصب سیستمعامل 30دقیقه  -نصب راهانداز سختافزارها 10دقیقه -نصب تجهیزات
جانبی  25دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد رسانه راهانداز سیستمعامل

1

2

ایجاد ماشین مجازی

1

3

نصب سیستمعامل

2

4

نصب راهانداز سختافزارها

1

5

نصب تجهیزات جانبی

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری  -جمعآوری اطالعات  -زبان فنی
رعایت ارگونومی  -کنترل حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی (ابزار و تجهیزات)
امکانسنجی و آمادهسازی تجهیزات قبل از نصب سیستمعامل
میانگین نمرات:

نمره هنرجو

2

*

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2 ،است.
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واحد یادگیری 10
شایستگی نگهداری سیستمهای رایانه ای
آیا تا به حال پی بردهاید
     چگونه میتوان برای رایانههای مشابه ،سیستمعامل و نرمافزارهای مشترک نصب کرد؟
     چگونه میتوان از اطالعات رایانه در برابر آسیبهای احتمالی محافظت کرد؟
     چگونه میتوان نسخه پشتیبان تهیه کرد؟
     چرا نرمافزارها را بهروزرسانی میکنیم؟
     چگونه میتوان میزان حافظه  RAMمورد استفاده هر برنامه قابل اجرا را تشخیص داد؟
هدف از این واحد شایستگی ،پشتیبانی و بازیابی اطالعات سیستمی رایانه ،بهروزرسانی برنامه ،مدیریت منابع
سیستم و برنامههای در حال اجرا با استفاده از قابلیتهای سیستمعامل و نرمافزارهای مستقل است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از سیستمعامل و نرمافزارهای نگهداری سیستم و تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان ،بهروزرسانی نرمافزارها
و مدیریت برنامههای در حال اجرا را بر اساس دانش کسبشده انجام دهد.
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پشتیبانگیری از اطالعات

ت کار
شاید برای شما پیشآمده باشد که بخشی از اطالعات به هر دلیلی از بین برود یا سیستمعامل رایانه شما درس 
نکند و در بدترین حالت رایانه راهاندازی نشود .آیا راهی وجود دارد که بتوان سیستمعامل را به حالت اولیه یا قبل
از خراب شدن بازگرداند و اطالعات مهم و ضروری را بازیابی کرد؟
بهترین و مطمئنترین راهحل برای مسائل عنوانشده ،تهیه پشتیبان ( )Backupاز سیستمعامل و اطالعات مورد
نیاز است .برای تهیه نسخه پشتیبان از پروندهها و مستندات شخصی هم میتوان از پشتیبانگیری در سیستمعامل
استفاده کرد .پشتیبان ،یک نسخه مشابه از اطالعات است تا هنگام از دست رفتن اطالعات جایگزین آنها شود .بیشتر
ن نرمافزارهای متعددی برای تهیه نسخة 
سیستمعاملها نرمافزار داخلی برای تهیه نسخه پشتیبان دارند .عالوه بر آ 
پشتیبان وجود دارد .مایکروسافت ابزار پشتیبانگیری و بازیابی اطالعات را که در ویندوز 8.1حذف کرده بود به
ویندوز 10برگردانده است.

دو روش تهیه نسخه پشتیبان در ویندوز 10عبارتاند از:
   الف) پشتیبانگیری به کمک File History
   ب) پشتیبانگیری به کمک (Backup and Restore (Windows 7
در این کتاب به دو روش پشتیبانگیری به وسیله سیستمعامل اشاره شده است .شما میتوانید از نرمافزارهای
پشتیبانگیری سیستمعامل و یا نرمافزارهایی مانند  Acronis True Imageاستفاده کنید.
پژوهش

در مورد سه نرمافزار پشتیبانگیری  Acronis True Image، Norton Ghostو  SyncBackProتحقیق کرده  ،
به کالس ارائه دهید.
کارگاه  1پشتیبانگیری با استفاده از File History

در روش پشتیبانگیری با استفاده از  ،File Historyبهصورت پیشفرض فقط از اطالعات موجود در                                    
 C:\Users\%username%پشتیبان گرفته میشود که پوشه کاربر جاری است و بهجای  usernameنام کاربری قرار
دارد .اگر میخواهید از اطالعات پوشههای دیگر نیز پشتیبان تهیه کنید باید پوشه موردنظر را به فهرست موجود
اضافه کنید.
یادداشت

برای استفاده از  File Historyبه یک حافظه خارجی مانند دیسک سخت خارجی ،حافظه فلش با ظرفیت باال و
یا محل ذخیرهسازی در شبکه نیاز دارید.
 1پنجره  Backup Using File Historyرا باز کنید.
روی دکمه شروع کلیک کرده ،نماد  Settingsرا انتخاب کنید .در پنجره  Settingsگزینه  Update & securityرا
انتخاب کنید و روی گزینه  Backupکلیک کنید.
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 2محل ذخیرة نسخة پشتیبان را انتخاب کنید.
گزینه  Add a driveرا انتخاب کنید .درصورتیکه درایو
خارجی مانند حافظه فلش یا دیسک سخت خارجی به رایانه
متصل نشده باشد و یا اینکه درایو شبکهای وجود نداشته باشد
پیام خطای  No usable drive foundنمایش داده میشود.
در غیر این صورت نام درایو و فضای خالی آن درایو و بهجای گزینه افزودن درایو پشتیبان ،گزینه پشتیبانگیری
خودکار به همراه دکمه  onو  offنمایش داده میشود(شکل .)33

شکل  -33پنجره  Backup using File Historyدر دو حالت اتصال و عدم اتصال حافظه خارجی به رایانه

 3به نسخه پشتیبان پوشه جدیدی اضافه کنید.
با انجام مراحل باال ،داخل درایوی که بهعنوان پشتیبان
استفادهشده یک پوشه به نام  FileHistoryایجاد میشود
که در آن پوشهای همنام با نا م کاربری ( )user nameرایانه
قرار دارد .بهطور پیشفرض از تمام بخشهایی که داخل
پوشه کاربر ( )Userجاری وجود دارد ،پشتیبان تهیه میشود
(شکل  .)34با انتخاب گزینه  More optionsدر پنجره
 Backup using File Historyمیتوان پوشههای جدیدی
را به فهرست پوشههای موجود اضافه کرد.
فیلم

شکل  -34فهرست پوشههای پیشفرض برای پشتیبانگیری
از پوشههای کاربر جاری

فیلم شماره  :10153تنظیمات پشتیبانگیری
ت کارگاهی را انجام دهید.
فیلم را مشاهده کرده ،فعالی 

فعالیت کارگاهی
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  با استفاده از  File Historyبهصورت روزانه از پوشههای پیشفرض کاربر جاری روی حافظه فلش ،پشتیبان
تهیه کنید.
  ابتدا پوشهای به نام  Backup95در درایو  Dایجاد کرده ،با استفاده از  File Historyفقط از پوشه Backup95
پشتیبان تهیه کنید .درایوی را که برای تهیه پشتیبان انتخاب کرده بودید ،تغییر دهید.

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ
پژوهش

چگونه میتوان از محل ذخیرهسازی در شبکه بهعنوان درایو پشتیبان استفاده کرد؟
کارگاه  2پشتیبانگیری با استفاده از Windows Backup

یکی دیگر از ابزارهاییکهویندوز10برایپشتیبانگیریاستفادهمیکند،ابزار(Backup andRestore )windows71
استکهبهWindowsBackupمعروفاست.بااستفادهازاینابزارعالوهبرتهیهنسخهپشتیبانبرایپروندههای
کاربرجاریمیتوانیدازویندوزخودیکتصویرکامل()imageدردرایودیگریتهیهکرده،دوبارهبرایبازیابیاز
آناستفادهکنید.همچنینمیتوانیدهرپوشهدلخواهیرابرایپشتیبانگیریانتخابکنید.
 1برنامه  Windows Backupرا اجرا کنید.
برایاجرایWindowsBackupروشهایمختلفیوجوددارد.
ازداخلControlPanelابزار(BackupandRestore )windows7رااجراکنید.
کنجکاوی

از چه روشهای دیگری میتوان پنجره  Backup and Restoreرا باز کرد؟
 2گزینه  Set up backupرا انتخاب کنید.
 3محل ذخیره نسخه پشتیبان را تعیین کنید.
صبر کنید تا فهرست درایوها برای تعیین محل ذخیره
پرونده پشتیبان نمایش داده شود و درایو مقصد را انتخاب
کنید(شکل  .)35پس از تعیین درایو روی دکمه Next
کلیک کنید .چنانچه فضای خالی درایو برای ذخیره نسخه
پشتیبان کافی نباشد ،پیام کافینبودن فضای موردنیاز
ظاهر میشود(شکل .)36
 4روش پشتیبانگیری را انتخاب کنید.

گزینه
حالت پیشفرض و توصی ه شده ،انتخاب
 Let Windows chooseاست که از پروندههای ذخیره
شده در Libraryو پوشههای پیشفرض ویندوز پشتیبان

شکل  -35کادر تعیین محل ذخیرهسازی نسخه پشتیبان

شکل  -36هشدار کافی نبودن فضا برای ذخیره نسخه پشتیبان

تهیه میکند و همچنین ایمیج سیستم را ایجاد میکند .با انتخاب گزینه  Let me chooseمیتوان پروندهها و
پوشهها را بهدلخواه انتخاب کرد.
 5زمان پشتیبانگیری را تعیین کنید.

بهطور پیشفرض پشتیبانگیری هر هفته روزهای یکشنبه ساعت  19انجام میشود که با کلیک روی
 Change scheduleمیتوانید زمان دلخواه دیگری را انتخاب کنید.
 -1این ابزار در ویندوز  7مورد استفاده قرار میگیرد .در ویندوز  8بهعنوان ابزار نامناسب معرفی شد و در ویندوز 8.1حذف شد ولی دوباره در
ویندوز 10قرار دادهشده است.
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 6تنظیمات را ذخیره کنید.
با کلیک روی Save settings and run backup
عملیات پشتیبانگیری شروع میشود.
طوالنیترین بخش پشتیبانگیری همین مرحله
است .پس از اتمام مراحل پشتیبانگیری یک
پوشه حاوی همه اطالعات ذخیره میشود.
برای متوقف کردن عملیات پشتیبانگیری ابتدا
روی دکمه  View detailsکلیک کرده ،در کادر
ظاهرشده روی دکمه  stop backupکلیک
کنید(شکل .)37
کنجکاوی

شکل  - 37پنجره نمایش  Detailبرای متوقف کردن پشتیبانگیری

برای ایجاد ایمیج از ویندوز ،چه گزینههایی را باید از پنجره  Backup and Restoreانتخاب کرد؟

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

شایستگی ها

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

شایستگیهای
غیرفنی

مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری -
مدیریت منابع  -زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومی -کنترل حفاظتی الکتریکی و
الکترونیکی (ابزار و تجهیزات)

توجهات
زیست محیطی

کاهش کارکرد پردازنده و مصرف انرژی بهوسیله
رایانه و تولید حرارت کمتر

نگرش

دقت در نگهداری از نسخه پشتیبان  -رعایت
اخالق حرفهای و امانتداری در استفاده از
نرمافزارها

نتایج
ممکن

قابل قبول

غیر قابل
قبول

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

مدیریت منابع بهصورتی که کارکرد و
مصرف انرژی پردازنده کاهش یابد -
بازگرداندن تنظیمات سیستمعامل به
2
تنظیمات اولیه پس از انجام عملیات
تعیین شده  -محافظت از تجهیزات
کارگاه
توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کارگاه

1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

پشتیبانگیری از
اطالعات
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شرایط عملکرد

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

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که
سیستمعامل یا نرمافزار
پشتیبانگیری روی آن نصب
است  -حافظه جانبی
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از انتظار

ایجاد نسخه پشتیبان با انجام تنظیمات
پشتیبانگیری

3

در حد انتظار

ایجاد نسخه پشتیبان با تنظیمات پیشفرض

2

پایینتر از
حد انتظار

اجرای برنامه پشتیبانگیری

1

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ

کارگاه  3بازیابی اطالعات
در این کارگاه قصد داریم از نسخه پشتیبان تهیهشده استفاده کنیم .در واقع میخواهیم اطالعات نسخه پشتیبان
را بازیابی کنیم .به بازیابی اطالعات  Recoveryیا  Restoreمیگویند .در بازیابی اطالعات میتوان از همان روش
متناسب با روش تهیه نسخه پشتیبان استفاده کرد .ابتدا باید حافظه خارجی را که در موقع تهیه پشتیبان به رایانه
متصل کرده بودید ،دوباره به رایانه متصل کنید.
فیلم

فیلم شماره  :10154بازیابی از نسخة پشتیبان
فیلم را مشاهده کرده ،فعالیت را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی

با استفاده از نسخۀ پشتیبانی که قب ً
ال ایجاد کردهاید ،پوشههای پیشفرض کاربر جاری را بازیابی کنید.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

استاندارد

نتایج
ممکن

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تعیینمسیراجرایبرنامهبازیابیپروندهپشتیبان-

بازیابی نسخه
پشتیبان

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که
سیستمعامل یا نرمافزار
پشتیبانگیری روی آن نصب
است  -پرونده پشتیبان
اطالعات
زمان 15:دقیقه

باالتر از حد
انتظار

بازیابیپروندههایانتخابیدرمسیراصلی-تنظیمات
انتخابپروندهپشتیبانوبازیابیشدهکهباید

3

نگهداریشوند.
در حد انتظار
پایین تر از
حد انتظار

تعیینمسیراجرایبرنامهبازیابیپروندهپشتیبان-
بازیابیپروندههایانتخابیدرمسیراصلی
تعیینمسیراجرایبرنامهبازیابیپروندهپشتیبان

2
1

بهروزرسانی اطالعات
شاید تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که یکی از وسایلی که به اینترنت وصل میشود ،به درستی کار نکند و
متخصص به شما پیشنهاد بهروزرسانی بدهد .برای گوشی همراه یا بازیهای آن و موارد مشابه این موضوع را تجربه
کردهاید .همه شما تجربه استفاده از نرمافزارهای مختلف را دارید.
کنجکاوی

به نظر شما بهروزرسانی ( )Updateچه تأثیری در کار با نرمافزار دارد؟
شرکتهای تولید نرمافزار برای برطرف کردن عیبهای موجود در نرمافزارها و یا ارتقای عملکرد ،دائماً در حال
بهروزرسانی نرمافزار خود هستند؛ بنابراین بهروزرسانی نرمافزارها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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کارگاه  4بهروزرسانی سیستمعامل
سیستمعامل وظیفه مدیریت منابع سیستم را برعهده
دارد و از مهمترین نرمافزارهای سیستمی رایانه است؛
بنابراین بهروزرسانی سیستم عامل بسیار اهمیت دارد.
بهروزرسانی در ویندوز 10در صورت اتصال به اینترنت
بهصورت خودکار انجام میشود .برای تنظیمات
بهروزرسانی و اجرای آن بهصورت دستی باید در پنجره
 Settingsپس از انتخاب گزینه ،Update & Security
روی گزینه  Windows updateکلیک کنید (شکل .)38
فیلم

شکل  -38پنجره Windows Update

فیلم شماره  :10155بهروزرسانی ویندوز10
ت را انجام دهید.
فیلم را مشاهده کرده ،فعالی 

فعالیت کارگاهی

پژوهش

  تاریخ اولین بهروزرسانی ویندوز را مشخص کنید.
  ساعت بهروزرسانی را از  1تا  7صبح قرار دهید.
با بهروزرسانی سیستمعامل چه تغییراتی ممکن است در سیستمعامل به وجود آید؟
کارگاه  5بهروزرسانی نرمافزارهای کاربردی
در برخی از نرمافزارهای نصبشده مانند نرمافزار ضدویروس ،در صورت اتصال به اینترنت عمل بهروزرسانی بهصورت
خودکار انجام میشود .در برخی از نرمافزارها مانند راهاندازهای سختافزاری برای بهروزرسانی باید بهصورت دستی
اقدام کرد .برای نرمافزارهایی که بهصورت خودکار بهروزرسانی میشوند هم با انجام تنظیماتی میتوان بهروزرسانی
را بهصورت دستی انجام داد که در آن صورت باید بهروزرسانیهای جدید را خودتان از تارنمای مربوطه بارگیری
کنید .برخی از شرکتهای نرمافزاری مانند شرکت  Adobeبرای بهروزرسانی محصوالت نصبشده خود ،نرمافزاری
مستقل روی رایانه شما دارند که با استفاده از آن میتوانید برای بهروزرسانی نرمافزارهای آن شرکت اقدام کنید.
در ویندوز 10هم ابزار  View Installed updatesوجود دارد که برای بهروزرسانی نرمافزارهای نصبشده شرکت
مایکروسافت مورداستفاده قرار میگیرد (شکل .)39
برای برخی از برنامههای نصبشده ،نرمافزارهایی وجود دارند که بهصورت خودکار وجود نسخه جدید برنامه را
بررسی میکنند و برای بهروزرسانی برنامه اقدام میکنند.

پژوهش
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نام دو برنامهای را بنویسید که شناسایی و بهروزرسانی نرمافزارهای نصبشده را انجام میدهند.
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شکل  -39پنجره Installed Updates

یادداشت

اگر نرمافزارهایی که روی رایانه شما نصبشده ،نسخه اصلی نباشد ممکن است در صورت بهروزرسانی با مشکل
مواجه شده ،دیگر نتوانید از آن نرمافزار استفاده کنید.

ارزشیابی مرحله3
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن
باالتر از حد
انتظار

بهروزرسانی
نرمافزارها

استاندارد

نمره

(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

بهروزرسانیسیستمعاملباانجامتنظیماتکامل

3

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که
و
نصب
سیستمعامل روی آن
بهروزرسانیسیستمعاملباانجامتنظیماتساعتفعال
2
دارای اتصال به اینترنت است .در حد انتظار
بودنرایانهوساعتراهاندازیرایانه
زمان 10 :دقیقه
پایینتر از حد
فرض
ش
عاملباتنظیماتپی
م
روزرسانیسیست
ه
ب
1
انتظار

منابع رایانه
منابع رایانه به دو صورت منابع سختافزاری و منابع نرمافزاری هستند .منابع سختافزاری شامل پردازنده ،حافظه
ک سخت ،شبکه ،و تمام تجهیزات جانبی متصل به رایانه است .منابع نرمافزاری
اصلی ،فضای ذخیرهسازی دیس 
شامل اطالعات و پروندهها است.
یکی از مهمترین وظایف سیستمعامل ،مدیریت منابع سختافزاری و نرمافزاری است که زمینه استفاده بهینه از
منابع موجود را برای هر یک از برنامههای رایانه فراهم میکند .در زمان اجرای برنامه ،سیستمعامل منابع را برحسب
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نیاز در اختیار برنامهها قرار میدهد .فرض کنید دو برنامه همزمان بخواهند از چاپگر استفاده کنند ،سیستمعامل
اطالعات آنها را در حافظه میانی ( )Bufferقرار داده ،برای جلوگیری از تداخل بر اساس اولویت از پیش تعیینشده
اطالعات را به چاپگر ارسال میکند؛ بنابراین کار سیستمعامل این است که بداند هر برنامه از کدام منابع استفاده
میکند و تخصیص منابع به برنامهها را مدیریت کند.
کارگاه  6مدیریت برنامههای در حال اجرا
در برخی از موارد برنامهای که با آن کار میکنید با مشکل مواجه شده ،به روش معمول نمیتوان پنجرة آن را بست
و باید اجرای آن را متوقف کنید .گاهی الزم است فهرست برنامههای در حال اجرا را ببینید و بررسی کنید که
کدام برنامه میزان پردازش بیشتری نیاز دارد و هر برنامه چه میزان از حافظه  RAMرا به خود اختصاص داده است.
میخواهید بهصورت لحظهای بدانید میزان ارسال و دریافت داده از اینترنت چقدر است .در بسیاری از مواقع پایین
بودن سرعت سیستم به خاطر اجرای ناخواسته یک فرایند ( )processیا سرویس است و الزم است شما درباره آن
فرایند اطالعاتی کسب کنید.
یکی از برنامههایی که برای مدیریت منابع مورد استفاده قرار میگیرد ،برنامه مدیر وظایف ( )Task Managerاست.
با استفاده از این برنامه میتوان منابع اختصاص دادهشده بهوسیله سیستمعامل را مشاهده و بررسی کرد.
 1پنجره  Task Managerرا باز کنید.
کلیدهای  Ctrl+Alt+Deleteرا فشار داده ،گزینه  Task Managerرا انتخاب کنید (شکل .)40
کنجکاوی

   دو روش دیگر برای دسترسی به برنامه  Task Managerبنویسید.
.1
.2
   به نظر شما راحتترین و سریعترین روش اجرای برنامه  Task Managerکدام روش است؟
 2میزان استفاده منابع سختافزاری بهوسیله برنامههای در حال اجرا را مشخص کنید.
در زبانه  Processesفهرست برنامههای در حال اجرا و میزان استفاده آنها از پردازشگر ،حافظه اصلی ،حافظه
ذخیرهسازی و شبکه (منابع سختافزاری) نمایش داده میشود .برنامهها در این زبانه به سه گروه تقسیم میشوند:
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شکل  -40پنجره Task Manager
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الف)  :Appsبرنامههایی که پس از باال آمدن ویندوز ،بهوسیله کاربر اجرا شدهاند .در شکل  40تعداد  7برنام ه در
حال اجرا است .به ازای هر برنامه در حال اجرا ،پنجرۀ جداگانهای وجود دارد.
یادداشت

تمام برنامههای در حال اجرا پنجره مستقل ندارند .برخی از آنها مانند سرویسهای ویندوز ،سرویسهای
آنتیویروسها و افزونههای مختلف سیستم  بهصورت مخفی و مقیم ( )residentاجرا میشوند.
ب)  :Background processesفهرست برنامههایی که در پسزمینه ویندوز اجرا شدهاند ،شامل برنامههای مقیم
در حافظه است که مانند نرمافزار ضدویروس و راهانداز سختافزارهای مختلف است با ورود به ویندوز بهطور خودکار اجرا
میشوند.
ج)  :Windows processesفهرست برنامههای سیستمیویندوز است که با ورود به ویندوز اجرا شده و شامل
سرویسهای موردنیاز ویندوز هستند.

فعالیت کارگاهی

    با توجه به پنجره  Task Managerرایانه خود ،فهرست برنامههای دسته  Apps،Background processesو
 Windows processesو میزان منابع مورد استفاده آنها را مشخص کنید.
    تعداد برنامههای  Background processesو  Windows processesرایانه خود و همگروههای خود را مقایسه
کنید .در صورت وجود اختالف نام برنامه را بنویسید.
 3اجرای یکی از برنامهها را بهوسیلة برنامه  Task Managerمتوقف کنید.
برای بستن یکی از برنامههای در حال اجرا ،برنامه موردنظر را انتخاب کرده ،روی دکمه  End Taskدر زبانه
 Processesکلیک کنید .اگر برنامهای یکی از منابع مانند پردازنده را بهطور کامل در اختیار بگیرد ،رایانه نمیتواند
کار دیگری انجام دهد و در اصطالح میگوییم رایانه هنگ ( )Hangکرده است .در این موارد نمیتوان برنامه مورد
نظر را بهصورت معمول بست و باید اجرای آن را از پنجره  Task Managerمتوقف کنید.
برای برخی از برنامهها مانند  Windows Explorerبهجای دکمه  End Taskدکمه  Restartقرار دارد .اگر برخی
از بخشهای ویندوز مانند منوی شروع دچار مشکل میشوند با راهاندازی مجدد  Windows Explorerمیتوانید
مشکل را حل کنید .اگر اطالعاتی در خصوص برنامه در حال اجرا نیاز دارید ،پس از راستکلیک کردن روی گزینه
موردنظر ،گزینه  Search onlineرا انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی

پژوهش

ابتدا برنامه ماشینحساب را اجرا کرده ،سپس از طریق  Task Managerآن را ببندید.
با کلیککردن روی دکمه  Restartپس از انتخاب  Windows Explorerچه اتفاقی رخ میدهد؟

چرا برای برخی از برنامهها دکمه  End Taskغیرفعال است؟
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شکل  -41زبانه  Performanceدر Task Manager

 4نمودار میزان استفاده از منابع سختافزاری را مشاهده کنید.
در زبانه  Performanceمیزان استفاده از منابع سختافزاری شامل پردازنده ،حافظه اصلی ،فضای ذخیرهسازی و
شبکه بهصورت گرافیکی لحظهبهلحظه نمایش داده میشود.
با انتخاب پردازنده عالوه بر مشخصات دقیق آن ،سرعت و همچنین تعداد پردازشهای در حال انجام نمایش داده
میشود .با راستکلیککردن روی گراف شبکه و انتخاب گزینه  Viewهم میتوانید به این اطالعات دسترسی پیدا
کنید (شکل .)41
کنجکاوی

فعالیت کارگاهی

به کمک هنرآموز خود اطالعات مشخصشده برای پردازنده ،حافظه و دیسک سخت را بررسی کنید.
   همه برنامههای باز بهغیر از  Task Managerرا ببندید و میزان استفاده از پردازنده ،حافظه اصلی و شبکه خود
را با رایانه دیگری مقایسه کنید.
   برنامه  Microsoft Wordرا باز کنید و دوباره میزان تغییرات را بررسی کنید.
 5میزان استفاده از منابع برنامههای صفحه اول ویندوز (مترو) را تعیین کنید.
زبانه  App historyمدتزمان استفاده از پردازنده ،میزان استفاده از شبکه و میزان بهروزرسانی برنامههایی را نشان
میدهد که در مترو وجود دارند .با کلیک کردن روی گزینه  Delete usage historyمیتوان زمان استفاده را  resetکرد.

کنجکاوی
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کدام برنامه در رایانه شما بیشتر از پردازنده استفاده میکند؟
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شکل  -42زبانه  Startup Programsدر Task Manager

 6یکی از برنامههایی را که بهمحض ورود به ویندوز اجرا میشوند ،غیرفعال کنید.

اگر به یکی از این برنامهها نیازی ندارید ،میتوانید آن را غیرفعال کنید .پس از انتخاب برنامه موردنظر ،با کلیک روی
دکمه  Disableآن را غیرفعال کنید تا منابع سیستم آزاد شوند .چنانچه دوباره به آن برنامه نیاز داشتید ،میتوانید
پس از انتخاب روی دکمه  Enableکلیک کنید (شکل .)42
فعالیت کارگاهی

فهرست برنامههایی را که روی رایانه شما بهمحض ورود به ویندوز اجرا میشوند تهیه کنید .برنامه آنتیویروس
را غیرفعال کرده ،مجددا ً فعال کنید.
 7فهرست کاربران رایانه و میزان استفاده از منابع را تعیین کنید.
در زبانه  Usersفهرست کاربرانی که همزمان از این رایانه استفاده میکنند به همراه میزان استفاده آنها از منابع
نمایش داده میشود .برای قطع ارتباط کاربر با رایانه ،کاربر موردنظر را از فهرست انتخاب کرده ،روی دکمه
 Disconnectکلیک کنید (شکل .)43

شکل  -43زبانه  Usersدر Task Manager
فعالیت کارگاهی

پس از انتخاب نام کاربر ،بر روی دکمه  Disconnectکلیک کرده ،دوباره با کاربر جاری وارد ویندوز شوید.
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 8اولویت پردازش و شماره هسته پردازنده را برای فرایندها تعیین کنید.
در زبانه  Detailsجزئیات بیشتری از فرایندها نمایش داده میشود و این امکان وجود دارد که اولویتهای پردازش
( )priorityرا تعیین کرد .همچنین میتوان مشخص کرد که هر برنامه از کدام هسته استفاده کند .بهطور پیشفرض
برنامهها از همه هستههای پردازنده استفاده میکنند .در صورت هنگ کردن برنامه میتوان توضیحاتی از علت هنگ
کردن آن برنامه دریافت کرد.
در زبانه  Servicesفهرست سرویسهای در حال اجرا با امکان متوقف کردن آنها نمایش داده میشود.
فیلم

فعالیت کارگاهی

برداشت

فیلم شماره  :10156مدیریت برنامههای در حال اجرا
   ابتدا برنامه ماشینحساب را اجرا کرده سپس طوری تنظیم کنید که فقط از هسته آخر استفاده کند.
   مسیر ذخیره فرایندها را در زبانه  Detailsنمایش دهید.
   فهرست برنامههایی را نمایش دهید که بهصورت پسزمینه اجرا میشوند.
   برنامه ماشینحساب را از طریق برنامه  Task Managerاجرا کنید.
آنچه آموختم:
.1
.2
.3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد

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

نتایج
ممکن

باالتر از حد
انتظار
مدیریت برنامههای
در حال اجرا

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که
سیستمعامل روی آن نصب
است.
زمان 15 :دقیقه

در حد انتظار

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تعیینبرنامهوسرویسهایدرحالاجراو-Startup
تعیینمیزانمنابعمورداستفادهبرنامهها-فعالو
غیرفعالکردنبرنامههای-Startupبستنبرنامه
درحالاجرا-متوقفکردنیکسرویس-تعیین 3
اولویتپردازشواختصاصهستهپردازندهمعینبه
برنامه-قطعارتباطکاربر

تعیینبرنامهوسرویسهایدرحالاجراو-Startup
تعیینمیزانمنابعمورداستفادهبرنامهها-فعالو
غیرفعالکردنبرنامههای-Startupبستنبرنامه 2
درحالاجرا-متوقفکردنیکسرویس

اجرایبرنامهمدیروظایف-تعیینبرنامهو
پایینتر از حد
سرویسهایدرحالاجراوتعیینبرنامههای1 Startup
انتظار
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معیار شایستگی انجام کار :
کسب حداقل نمره  2از مراحل پشتیبانگیری از اطالعات ،بازیابی نسخه پشتیبان و مدیریت برنامههای در حال اجرا
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

نمره

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
 -1پشتیبانگیری از اطالعات
 -2بازیابی نسخه پشتیبان
-3بهروزرسانی نرمافزارها
 -4مدیریت برنامههای در حال اجرا
استاندارد عملکرد:

با استفاده از سیستمعامل و نرمافزارهای نگهداری سیستم ،تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان ،بهروزرسانی نرمافزارها و مدیریت برنامههای در حال اجرا را بر اساس
دانش کسبشده انجام دهد.

شاخص ها :
شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار
1

انتخابروشپشتیبانگیری-تعیینزمانپشتیبانگیری-تعیینمنابعپشتیبانگیری-انتخابدرایومقصدپشتیبانگیری

2

اتصالحافظهحاویپروندهپشتیبانبهرایانه-انتخابمسیراجرایبرنامهبازیابیپروندهپشتیبان-انتخاباطالعاتبرایبازیابی-بازیابی
پروندهدرمسیراصلی-تصمیمگیریدرموردجایگزینیپروندهبازیابیشدهباپروندهیاپوشههمنامدرمحلاصلی-تنظیماتانتخاب
پروندهپشتیبانوبازیابیشدهکهبایدنگهداریشوند.

3

تعیینساعتفعالبودنرایانه-تنظیمساعتراهاندازیدوبارهرایانه-تنظیمراهاندازیمجددپسازبهروزرسانی-انتخابدریافتیاعدم
دریافترمزبرایراهاندازیمجددرایانهپسازبهروزرسانینرمافزار-انتخابمنبعدریافتبهروزرسانیها

4

اجرایبرنامهمدیروظایف-تعیینبرنامههایدرحالاجرا-تعیینبرنامههای-Startupتعیینسرویسهایدرحالاجرا-تعیینمیزان
منابعیکههریکازبرنامههااستفادهمیکنندبهصورتعددیونمودار-فعالوغیرفعالکردنبرنامههای-Startupبستنبرنامهدرحال
اجرا-متوقفکردنسرویسخاص-تعییناولویتپردازشواختصاصهستهپردازندهمعینبهبرنامه-قطعارتباطکاربر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :رایانهای که سیستمعامل یا نرمافزار پشتیبانگیری روی آن نصب و دارای اتصال به اینترنت است  -حافظه جانبی -پرونده پشتیبان
اطالعات
زمان  60 :دقیقه (پشتیبانگیری از اطالعات 15دقیقه  -بازیابی نسخه پشتیبان 15دقیقه  -بهروزرسانی نرمافزارها 10دقیقه  -مدیریت برنامههای
در حال اجرا 15دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

پشتیبانگیری از اطالعات

2

2

بازیابی نسخه پشتیبان

2

3

بهروزرسانی نرمافزارها

1

4

مدیریت برنامههای در حال اجرا

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری  -تصمیمگیری  -مدیریت منابع  -زبان فنی
رعایت ارگونومي  -كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات) -کاهش کارکرد پردازنده و مصرف
انرژی بهوسیلة رایانه و تولید حرارت کمتر  -دقت در نگهداری نسخه پشتیبان  -رعایت اخالق حرفهای و امانتداری
در استفاده از نرمافزارها
میانگین نمرات:

نمره هنرجو

2

*

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