کتاب حاضر در شما اين قابليت را ايجاد ميکند که توانايي خود را در اجرا و مديريت يک کامپيوتر شخصي
نشان دهيد و در محيط کاري کامپيوتر به نحو مؤثر عمل نماييد.
اين کتاب براساس سرفصلهاي استاندارد بينالمللي  ECDL/ICDLو مطابق با شرايط نرمافزار آزمون و
صدور گواهينامه بينالمللي توسط بنياد  ICDLجمهوري اسالمي ايران انتشار يافتهاست.

مهارت دوم؛ استفاده از کامپيوتر و مديريت فايلها Windows 7

مولف :گروه تالیف و ترجمه بنیاد  ICDLجمهوری اسالمی ایران
طرح روی جلد ،حروف چینی و صفحه آرایی :گروه طرح و گرافیک بنیاد  ICDLایران
چاپ اول1390 :
تیراژ 2000 :نسخه

حقوق مطالب ،تصاوير ،طرح متعلق به بنياد  ICDLجمهوری اسالمی ایران بوده و استفاده از آن به هر شکل پيگرد قانوني دارد.
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مقدمه
مقدمه
امروزه استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری به
معنای تولید دانش توسط فراگیر است .تبادل اطالعات و دانش نوین نزدیكی ملت ها را
موجب گردیده و همین امر در آینده نزدیك تغییرات اساسی در دانش و فناوری بوجود
می آورد .استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش به معنای به روز نمودن
اطالعات ،منابع تدریس و تسهیل كننده ارتباطات برای فراگیران است .به دلیل پاسخگو
نبودن روش های آموزش سنتی به نیاز فراگیران جهت زندگی در جامعه اطالعاتی بسیاری
از كشورهای در حال توسعه ،تغییر در برنامه ریزی آموزشی را در سر لوحه كار خود قرار
داده اند.
از طرف دیگر فناوری های اطالعاتی امكان ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش را فراهم میآورد.
از این رو مزیتهای نسبی به وجود آمده ،فضای مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی،
بهره وری بیشتر ،عمومیت دانش و اطالعات و در نتیجه برابری ،مشاركت اجتماعی ،مردم
ساالری و پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولتها را فراهم میآورد.
بنیاد  ICDLجمهوری اسالمی ایران بنابر رسالت خود كه توسعه سواد دیجیتال در
بین اقشار مختلف جامعه می باشد؛ اقدام به تهیه و چاپ محتوای آموزشی مهارت ها،
منطبق با استاندارد بنیاد جهانی  ECDL/ICDLنموده است .امید است صاحبنظران با ارائه
دیدگاه های خود ما را در استمرار و ارتقاء فعالیت ها یاری دهند.
علیرضا سلطانی فرد
مدیر اجرایی بنیاد  ICDLجمهوری اسالمی ایران
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مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها
سخنی با خواننده

گواهینامه کاربری کامپیوتر در حوزه اروپا ( )ECDLو خارج از اروپا گواهینامه بینالمللی  ICDLنامیده
میشود .این گواهینامه یک استاندارد جهانی برای مهارتهای کامپیوتری محسوب شده و یک گواهینامه
معتبر بینالمللی به داوطلب ارائه میدهد که مورد تأیید ،انجمنهای کامپیوتری ،سازمانهای بینالمللی
و شرکتهای تجاری میباشد .این گواهینامه تنها گواهینامه بینالمللی است که در ایران صادر شده و
خدمات آزمون و آموزش دورههای مورد تأیید را در سطح کشور ارائه می دهد.
برتری های ICDL
استاندارد جهاني براي مهارت كامپيوتري كاربر به شمار میرود.
 توسط انجمنهاي كامپيوتری ،سازمانهاي بينالمللي مانند یونسکو ،دولتها ،بخش علمی و دانشگاهی
.......و سازمانهای خصوصی تأیید شده است.
 رایجترین گواهينامهي مهارت كاربري كامپيوتر در جهان (بيش از  11ميليون داوطلب) به شمار میرود.
 منحصر به کار با یک نرم افزار خاص نیست.
 دورههایی هستند كه از نظر كيفيت مطمئن بوده و به عنوان یک برنامه برتر و کاربردی تأييد گرديده است.
 در  148كشور شناخته شده است.
 به  41زبان ترجمه شده است.
 این گواهینامهها مورد تأیید بزرگترین مؤسسات آموزشی دنیا میباشد .یادگیری قابل انعطافی را ارائه میدهد.
درباره آزمونهای  ICDLبیشتر بدانید
این گواهینامهها شامل آزمونهایی از مهارت ها و تواناييهاي عملي داوطلب بوده و 13ماژول مجزا را
پشتیبانی میکند كه مباحث تئوري و عملي كامپيوتر را تحت پوشش دارد .تجربه ما در اجرای برنامهها در
سیستمهای آموزشی و سازمانهای دولتی نشان داده است؛ برای آن که فرد بتواند فرصت اشتغال بدست
آورد ،الزم است حداقل در 7مهارت از مجموعه مهارتهای  ،ICDLتواناییهای الزم را کسب کند.
ماژول  .1مفاهيم فناوري ارتباطات و اطالعات ()ICT
ماژول  .2استفاده از كامپيوتر و مديريت فايلها
ماژول  .3واژه پرداز
ماژول  .4صفحه گسترده
ماژول  . 5پايگاه داده
ماژول  . 6ارائه مطلب
ماژول  . 7ارتباطات و اطالعات
ماژول )2D Computer Aided Design) :2DCAD . 8
ماژول Image Editing . 9
ماژولWeb Editing .10
ماژولHealth Information System .11
ماژولIT Security .12
ماژولProject Planning .13
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فصل اول
کار با سیستمعامل
Windows
در این فصل میآموزید:
 zمعرفی سیستم عامل
 zکار با پنجرهها
 zکار با فایلها
 zاستفاده از توابع  Helpویندوز
 zخاموش کردن صحیح کامپیوتر
 zبستن یک برنامۀ بدون پاسخ Non–responding
 zراه اندازی مجدد کامپیوتر

 tمقدمهای بر سیستمعامل ویندوز
 معرفی ویندوز

ویندوز یک رابط گرافیکی کاربر یا ( GUI (Graphical User Intertaceاست که
کاربران را قادر میسازد با استفاده از یک وسیلۀ اشارهگر مانند ماوس (برای انتخاب
پنجرهها ،منوها و آیکنها) به مکان دلخواه خود در کامپیوتر بروند .در واقع با استفاده از
ویندوز دیگر نیازی نیست که کاربران برای کار با کامپیوتر خود یک زبان کامپیوتری را
بیاموزند.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 میزکار ویندوز ()Desktop
میزکار ویندوز یا  Desktopصفحۀ اولیـۀ وینـدوز است که پس از روشن کردن
کامپیوتر و بارگذاری سیستمعامل نمایش داده میشود .ایـن صفحه امکان دسترسی به
تمام توابع ویندوز ،برنامهها و اسناد را به شما میدهد.
 آیکنها ()Icons
آیکنها تصاویر کوچکی بر روی  Desktopهستند که کاربر را به برنامهها یا فایلها ارتبـاط
میدهنـد .بـرای فعـال کـردن یـک آیکن بایـد دو بار روی آن کلیک()Double–clickکنید.
آیکن  Recycle Binیا سطل آشغال معموالً روی  Desktopقرار دارد .سطل آشغال
فضایی از دیسک است که برای نگهداری فایلهای پاک شده از روی دیسک سخت مورد
استفاده قرار میگیرد .فایلهایی که از سطل آشغال پاک میشوند دیگر قابل بازیابی نیستند.

آیکنهایی که روی  Desktopیک کامپیوتر ظاهر میشوند به نرمافزارهایی که روی آن
کامپیوتر بارگذاریشدهاند بستگی دارند.
 پنجرهها ()Windows
هر برنامهای که شما اجرا میکنید ،در پنجرۀ مربوط به خود باز میشود .پنجرهها چهارگوشهایی
بر روی صفحه نمایش هستند که تمام بخشهای مربوط به برنامه را شامل میشوند.
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فصل 1

چندین پنجره را میتوان بهطور همزمان باز کرد .ایـن کـار شما را قادر میسازد تا
بهآسانی در بین برنامهها و اسناد باز خود حرکت کنید.
 نوار وظیفه ()Taskbar
نوار وظیفه نواری افقی در پایین  Desktopاست .در سمت چپ نوار وظیفه دکمۀ
( Startشروع) قرار دارد .در این نوار همچنین دکمههایـی برای دسترسی به برنامههایی
که اغلب از آنها استفاده میکنید و نیز دکمههایی برای پنجرۀ برنامههایی که باز
کردهاید نمایش داده میشود .در سمت راست نوار وظیفه که به آن محدودۀ اطالعرسانی
( )Notification areaگفته میشود،
آیکنهای مربوط به برنامههای جاری و آیکن  Timeدیده میشود.
اکنون اشارهگر ماوس را روی آیکن  Timeببرید تا تاریخ و روز جاری را مشاهده کنید.

 کادر محاورهای ()Dialog Box
کادر محاورهای پنجرهای است که هنگام انتخاب برخی از فرامین باز میشود .در کادر
محاورهای فیلدهایی برای انتخاب وجود دارد.
 فیلد ()Field
ناحیهای در کادر محاورهای است که یا حاوی اطالعاتی دربارۀ کادر محاورهای است ،یا
شما باید اطالعاتی را در آن وارد کنید و یا از میان گزینههای موجود آن انتخابهایی را
انجام دهید.
 وسایل اشارهگر

از وسایل یا دستگاههای اشارهگر برای انتخاب آیتمهای روی صفحه نمایش استفاده
میشود .متداولترین وسیله اشارهگر مورد استفاده توسط کاربران ویندوز ،ماوس ()Mouse
نام دارد .ماوس یک قطعۀ سختافزاری ساده است که معموالً دارای یک گوی چرخان،
چندین حسگر و کلیدهای چپ و راست است.
گوی چرخان ماوس را همواره باید تمیز و دور از گرد و غبار نگه داشت تا اشارهگر،
حرکت ماوس و حرکت دست را بهدقت انتقال دهد .از کلید سمت چپ عمدتاً برای انتخاب
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دکمهها و گزینههای یک منو و از کلید سمت راست برای دسترسی به گزینههای موجود
در منوهای حساس به زمینه استفاده میشود .برخی از ماوسها نیز دارای چرخ پیمایش
( )Scroll wheelو کلیدهای اضافی دیگری هستند که میتوانید عملکرد آنها را بسته به
سلیقه شخصی خود تغییر دهید .ماوسها معموالً با کمک یک پَد ماوس بهطور موثرتری
کار میکنند.
عالوهبر ماوسهای معمولی ماوسهای نوری نیز وجود دارند که در آنها بهجای گوی
چرخان از یک حسگر نوری استفاده شده است .این حسگرها نیازی به تمیز کردن نداشته
و بدون پد ماوس بر روی بیشتر سطوح کار میکنند.
امروزه با افزایش استفاده از کامپیوترهای دستیPDA ،ها و سایر وسایل شخصی مشابه،
وسایل اشارهگر دیگری که برای ویندوز نیز قابل استفاده هستند رواج زیادی یافتهاند؛ مانند
قلمها و همچنین انگشتان دست برای لمس صفحه نمایشهای لمسی.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 tتکنیکهای وسایل اشارهگر
 کلیک ()Click
به یک بار فشردن کلید ماوس یا یک بار ضربۀ وسیله اشارهگر بر روی صفحه نمایش
کلیک گفته میشود .با یک بار کلیک ،آیتم مورد نظر انتخاب میشود (به عنوان مثال ،یکی
از آیتمهای یک منو).
 دو بار کلیک ()Double–click
اگر کلید ماوس را دو بار پشت سر هم و با سرعت فشار دهید یا وسیله اشارهگر را دو بار
پشت سر هم روی صفحه نمایش بزنید به آن دو بار کلیک گفته میشود.
هنگامی که روی یک آیکن دو بار کلیک میکنید ،آیکن مورد نظر فعال میشود .اما اگر
این کار به آرامی انجام شود ،کامپیوتر آن را دو کلیک جداگانه در نظر گرفته و کاری را که
شما انتظار دارید انجام نمیدهد .سرعت مورد انتظار برای  Double–clickرا میتوان در
صورت نیاز افزایش یا کاهش داد.
 اشارهگر ()Pointer
هنگامی که یک وسیله اشارهگر را حرکت میدهید ،متناسب با آن اشارهگر نیز روی
صفحه نمایش حرکت میکند و به شما نشان میدهد که وسیله اشارهگر در حال حاضر در
کدام قسمت از صفحه نمایش فعال است.

13

فصل  :1کار با سیستمعامل Windows

فصل 1

 ورود ()Log on
برای دسترسی به درایوهای شبکه و تنظیمات شخصی خود ،سیستم عامل ویندوز شما را
قادر میسازد تا با نام کاربری ( )User Nameخود وارد یک کامپیوتر شوید.
 tروشن کردن کامپیوتر و ورود امن به آن
همۀ کامپیوترها اندکی با یکدیگر تفاوت دارند؛ بنابراین مکان سوئیچهای روشن/خاموش
و سایر توابع آنها نیز ممکن است فرق داشته باشند .البته به محض آنکه مکان آنها را
روی کامپیوتر خود پیدا کنید ،پروسۀ روشن کردن تمام آنها شبیه به هم است.
برای روشن کردن کامپیوتر و ورودی امن و بیخطر به آن مراحل زیر را دنبال کنید:
مطمئن شوید که تمام اجزای کامپیوتر و مانیتور به برق وصل هستند .سوئیچ Power
روی سیستم را پیدا کرده و آن را روشن کنید.اگر مانیتور شما بهطور اتوماتیک همراه
با کامپیوتر روشن نشد ،سوئیج  Powerآن را پیدا کرده و روشن کنید.منتظر بمانید تا
کامپیوتر روشن شده و قطعات خود را چک کند.
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 ورود به یک شبکه ()Network
اگر کامپیوتر شما بهجای آنکه بهصورت مستقل عمل کند به یک شبکه متصل شده
است ،اولین کاری که باید انجام دهید این است که وارد آن شبکه شوید.
برای این کار ابتدا باید نام کاربری ( )User Nameو رمز عبور ( )Passwordخود را وارد
کنید تا به فایلهای روی شبکه و سایر امکانات آن (از قبیل چاپگرهای به اشتراک گذاشته
شده) دسترسی پیدا کنید .نام کاربری و رمز عبور محرمانه و اختصاصی ،نه تنها ورودی
امن به شبکه را تضمین میکند بلکه این اطمینان را میدهد تا کاربران فقط بتوانند به
بخشهای خاصی از شبکه که متناسب با آنها تعریف شدهاند دست یابند.
هنگام ورود به یک شبکه ،معموالً یک کادر محاورهای بر روی صفحه نمایش ظاهر
میشود و شما باید اطالعات الزم را در آن وارد کنید .اکنون مراحل زیر را دنبال کنید:
اشارهگر ماوس را روی فیلد سمت راست  User Name:برده و کلیک کنید تا این فیلد
انتخاب شود.نام کاربری خود را در فیلد  User Name:وارد کنید.اشارهگر ماوس را روی
فیلد سمت راست  Password:برده و کلیک کنید تا فیلد  Passwordانتخاب شود.
رمز عبور خود را در فیلد  Password:وارد کنید .رمز عبور شما بهصورت مجموعهای
از ستاره (****) نمایش داده میشود .این ستارهها محرمانه بودن رمز عبور را تضمین

میکنند .رمزهای عبور معموالً نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس هستند.پس
از آنکه نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کردید روی دکمۀ  OKداخل کادر محاورهای
کلیک کنید تا وارد شبکه شوید و سیستمعامل ویندوز باز شود.


ورود به یک کامپیوتر مستقل

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

اگر کامپیوتر شما به هیچ شبکهای متصل نیست ،برای ورود به آن و دسترسی به
سیستمعامل ویندوز یک نام کاربری و رمز عبور خواهید داشت .نام کاربری شما معموالً
روی صفحه نشان داده میشود .پس از انتخاب آن ،از شما خواسته میشود که رمز عبور
خود را وارد کنید تا به اطالعات خود دست یابید.
هنگامیکه برای اولین بار کامپیوتر خود را روشن میکنید ،سیستمعامل ویندوز نمای
یک منظره را روی  Desktopشما بارگذاری میکند .در پایین آن نیز نواری به نام نوار
وظیفه ظاهر میشود .بعدا ً میتوانید  Desktopکامپیوترتان را مطابق با سلیقه شخصی
خود تنظیم کنید.
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دکمۀ  Startدر گوشۀ سمت چپ نوار وظیفه قرار دارد .استفاده از این دکمه یکی از
راههای دستیابی به تمام برنامههای موجود در کامپیوتر است.
برای دیدن منوی  Startمراحل زیر را دنبال کنید:
اشارهگر ماوس را مستقیماً روی دکمۀ  Startببرید.
یک بار کلیک کنید تا منوی  Startباز شود.

بدون آن که مجددا ً کلیک کنیداشارهگر ماوس را روی منوی  Startبه باال و پایین ببرید.
هر بار که اشارهگر را روی یک آیتم میبرید آن آیتم  Highlightیا برجسته میشود.
اشارهگر ماوس را روی یکی از گزینههای منو که یک مثلث کوچک در سمت راست آن
وجود دارد نگه دارید .با انجام این کار زیرمنوی ( )Sub-Menuگزینه انتخاب شده نمایان
میشود .این زیرمنو بسیار حساس بوده و ممکن است سریعاً ناپدید شود.
در منوی  Startگزینههای زیادی وجود دارد اما شما میتوانید آن را طوری تنظیم کنید
که فقط آیتمهایی که بیشتر مواقع از آنها استفاده میکنید را نمایش دهد .در حال حاضر
فقط به آنها نگاه کنید و کلیک نکنید.
در سمت چپ منو ،میانبُر( )Shortcutبرنامههایی که شما بیشتر مواقع از آنها استفاده
میکنید وجود دارد .در جدول زیر اصلیترین آیتمهایی که ممکن است در سمت راست
منوی شما وجود داشته باشند نشان داده شده است.
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آیتم

شرح

Documents

مکانی برای ذخیره کردن نامهها ،گزارشها ،یادداشتها و انواع دیگر اسناد است.

Pictures

مکانی برای ذخیره کردن عکسهای دیجیتالی ،تصاویر و فایلهای گرافیکی است.

Music

مکانی برای ذخیره کردن موسیقی و سایر فایلهای صوتی است.

Games

اگر روی کامپیوتر خود بازی دارید ،از این جا میتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید.

Recent Items

میانبری است به فایلهایی که اخیرا ً مشاهده کردهاید.

Computer

امکان دسترسی به دیسک درایوها ،دوربینها ،اسکنرها و سایر سختافزارهای متصل به
کامپیوتر شما را فراهم کرده و اطالعاتی دربارۀ آنهاارائه میدهد.

Network

جستجوگر ویندوز ( )Windows Explorerرا باز کرده و موقعیتهای شبکۀ شما را
نمایش میدهد

Connect To

راهی برای اتصال به اینترنت و سایر شبکههاست.

Contorol Panel

به شما اجازه میدهد تا عملکرد و ظاهر کامپیوترتان را بنا به سلیقۀ شخصی خود
سفارشیکنید.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 Devices & Printersبرای مشاهده و مدیریت دستگاهها ،چاپگرها و عملیات چاپی مورد استفاده قرار میگیرد.
Default Programs

میتوانید برنامۀ مورد استفاده برای باز کردن نوع خاصی از فایلها را انتخاب کنید.

Help & Support

در این قسمت میتوانید دربارۀ هر یک از موضوعات ویندوز ،پشتیبانی و کمک الزم را
دریافت نمایید.

Run

راهی برای باز کردن یک فایل ،پوشه ،برنامه یا یک وبسایت است.

Search programs
& files

اگر نمیتوانید نام فایلی را که ذخیره کردهاید یا مکان آن را بهخاطر بیاورید میتوانید از
این گزینه استفاده کنید.

Power Options

در سمت چپ فلش میتوانید یکی از این گزینهها را نمایش دهید.

یک بار دیگر روی دکمۀ  Startکلیک کنید تا منوی  Startبسته شود.
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 tکار با پنجرهها
در این فصل از پنجرۀ  Wordو پنجرۀ ( Internet Explorerمرورگر اینترنت) برای
معرفی قسمتهای مختلف یک پنجره و آموزش نحوۀ کار با پنجرهها استفادهشده است .در
ادامه تصویری از پنجرۀ  Wordرا خواهید دید.
 باز کردن یک برنامۀ ویرایش متن
برای باز کردن برنامۀ  Wordمراحل زیر را دنبال کنید:
در نوار وظیفه روی دکمۀ  Startکلیک کنید.

گزینههای زیر را بهترتیب از چپ به راست
انتخاب کنید:

All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Word

با انجام این کار واژهپرداز  Microsoft Wordبا یک سند خالی جدید و آماده برای
تایپ روی صفحه نمایش باز میشود .نقطۀ ورود متن با یک خط عمودی چشمکزن
که در ابتدای سند  Wordقرار گرفته است مشخص میشود و به آن مکاننمای متنی
( )Text Cursorمیگویند.
 معرفی قسمتهای مختلف یک پنجره

بسیاری از قسمتهای پنجرههای مختلف ،صرفنظر از این که پنجره مربوط به چه
برنامهای است یکسانند.
سایر بخشها نیز مخصوص آن برنامه هستند و ممکن است از یک برنامۀ کاربردی به
برنامهای دیگر متفاوت باشند .در ادامۀ این فصل بخشهایی از یک پنجره که معموالً
در  Windows 7و واژهپرداز  Microsoft Wordوجود دارند را مشاهده خواهید کرد.
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مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 نوار عنوان ()Title Bar

معرفی کنندۀ برنامه کاربردی و نام فایل جاری است.

 نوارابزار دسترسی سریع()Quick Access

ارائهکنندۀ فرمانهایی از برنامه است که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند .این فرمانها
بهصورت دکمههایی بر روی نوارابزار تعبیه شدهاند.
 نوار Ribbon

امکان دسترسی به تمام فرمانهای  Wordرا فراهم میکند.

 دکمه Office

در نوار  Ribbonقرار دارد .این دکمه امکان ایجاد ،باز کردن ،ذخیـره وارسال فایلها
را فراهم میکند؛ امکان حفاظت ،پیش نمایش و چاپ فایلها نیز وجود دارد .بهعالوه
مکانی برای تنظیم گزینههای  Wordمیباشد .ویژگیهای موجود در دکمه  Officeبا نام
( Backstageپشت پردۀ نمایش) شناخته میشوند.
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نوارابزار  Quick Accessو  Ribbonاجزای رابط
کاربری  Office Fluentهستند.

 دکمههای هدایت ()Navigation buttons

در سمت راست نوار عنوان سه دکمه وجود دارد که از آنها برای تغییر اندازه و بستن
یک پنجره استفاده میشود.
 خطکشها ()Rulers

از خطکشهای عمودی و افقی برای تغییر حاشیهها ()MarginsهاTab ،ها و
فرورفتگیها ( )Indentsاستفاده میشود.
 نوار وضعیت ()Status Bar

نواری است در امتداد پایین پنجره که اطالعاتی دربارۀ فایل جاری ،فرمان انتخاب شده یا
عملیات در حال اجرا را نمایش میدهد .اگر روی نوار وضعیت راسـت کلیک کنید منویی
باز میشود که شما میتوانید با کمک گزینههای آن اطالعات نمایـش داده شـده بر روی
نوار وضعیت را تغییر دهید.
 دکمههای نمایش صفحه

نحوۀ نمایش صفحه را تغییر میدهند.

 میزان بزرگنمایی ()Zoom level

برای تنظیم بزرگنمایی صفحه بر روی صفحه نمایش مورد استفاده قرار میگیرد.

 نوارهای پیمایش ()Scroll Bars

نوارهایی در سمت راست و پایین یک پنجره هستند .از نوارهای پیمایش برای مشاهدۀ
قسمتهای مختلف یک پنجره یا سند استفاده میشود.
اکنون به نکات زیر توجه کنید:
) نوار پیمایش کلیک
(چپ/راست
• اگر روی فلشهای باال یا پایین
کنید ،متناسب با جهت انتخاب شده به اندازۀ یک خط حرکت خواهید کرد.
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) نوار پیمایش کلیک کنید،
(چپ/راست
• اگر روی فلش های باال یا پایین
متناسب با جهت انتخاب شده به اندازۀ یک صفحه حرکت خواهید کرد.
• اگر نوار پیمایش رادر جهت مورد نظر بکشید ( )Dragمیتوانید مروری سریع به سایر
قسمتهای سند داشته باشید.
نوارهای پیمایش تنها زمانی نمایش داده میشوند که محتوای پنجره در یک صفحه جای نگیرد.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 نمونه نوارابزارها و منو مرورگر اینترنت

نوار ابزارهای مرورگر اینترنت

منوی  Fileمرورگر اینترنت

 منو ()Menu

منوها امکان دسترسی به تمام فرمانهای موجود در داخل یک برنامه را فراهم میکنند.

 نوارهای ابزار ()Toolbars

نوارهای ابزار معموالً برای فرمانهایی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند نمایش داده
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میشوند .این نوارها را میتوان بنا به سلیقه شخصی به گونهای تنظیم کرد که فرمانهای
کاربردیتر را نمایش دهند.
 tکار با یک پنجره
 به حداقل رساندن یک پنجره ()Minimize

برای به حداقل رساندن یک پنجره ،در سمت راست باالی پنجره روی دکمۀ
 Minimizeیک بار کلیک کنید .با انجام این کار پنجره بسته نمیشود بلکه کوچک
شده و بهصورت دکمهای به نام  Wordدر نوار وظیفه قرار میگیرد .به این کار
اصطالحاً ( Collapseبه معنای فرو ریختن یا سقوط کردن) نیز گفته میشود.

اگر در برنامۀ جاری بیش از یک پنجره باز باشد ،همانطور که در شکل نیز میبینید دکمۀ
برنامه در نوار وظیفه با بیش از یک الیه ظاهر خواهد شد.

 باز کردن یا گسترش دادن پنجره ()Expand
در نوار وظیفه روی دکمۀ  Wordکلیک کنید تا پنجرۀ  Wordمجددا ً روی صفحه ظاهر
شود .با انجام این کار پنجره به همان اندازه و موقعیت قبل از  Minimizeشدن برمیگردد.
 به حداکثر رساندن یک پنجره ()Maximize

برای به حداکثر رساندن یک پنجره ،در سمت راست باالی پنجره روی دکمۀ Maximize
کلیک کنید .با انجام این کار پنجره مربوطه تمام  Desktopرا پوشانده و سایر پنجرههای باز در
پشت آن پنهان میشوند .دکمۀ  Restore Downنیز جایگزین دکمه  Maximizeمیشود.

22

 برگرداندن به اندازه قبلی ()Restore Down
در باالی سمت راست پنجره روی دکمۀ  Restore downکلیک کنید .با انجام این کار
اندازۀ پنجره کوچکتر شده و شما میتوانید قسمتهایی از  Desktopرا در اطراف پنجره
ببینید .دکمۀ  Restore Downنیز به دکمۀ  Maximizeتغییر شکل میدهد.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 تغییر اندازۀ یک پنجره ()Resize
اگر پنجرهای تمام صفحۀ  Desktopرا پر نکرده باشد ،شما میتوانید اندازه ،شکل و

موقعیت آن را با روش زیر تغییر دهید.
اشارهگر ماوس را روی یکی از لبههای کادر پنجره ببرید تا شکل اشارهگر به یک فلش دو
سر تبدیل شود .کلیک کرده و سپس بدون آنکه کلید ماوس را رها کنید اشارهگر را به باال
یا پایین ،به چپ یا راست (بسته به لبۀ انتخاب شده) بکشید .هنگامی که اندازۀ پنجره به
اندازۀ دلخواهتان رسید کلید ماوس را رها کنید.

اگر اندازۀ پنجره را آنقدر کوچک کنید که دیگر
نتوانید تمام محتویات آنرا روی صفحه ببینید ،نوارهای
پیمایش ظاهر میشوند.
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 جابجا کردن یک پنجره ()Move

برای جابجا کردن یک پنجره مراحل زیر را دنبال کنید:
اشارهگر ماوس را روی نوار عنوان پنجره ببرید .کلیک کنید و سپس پنجره را روی
 Desktopبکشید تا مکان آن تغییر کند.

 tکار با یک برنامۀ کاربردی ویرایش متن
در این قسمت میخواهیم با استفاده از برنامۀ کاربردی  Wordمتنی را در سنـد جاری
وارد کرده و سپس آن سند را روی کامپیوتر خود ذخیره کنیم.
 وارد کردن متن درون یک فایل

برای وارد کردن متن در داخل یک فایل مراحل زیر را دنبال کنید:
برنامۀ  Wordرا باز کنید .نام خود را در سند جاری  Wordوارد کنید .با انجام این کار
نام شما در ابتدای سند در محل ورود متن ظاهر میشود.
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 نامگذاری و ذخیره کردن یک فایل

اکنون شما باید سندتان را روی کامپیوتر خود ذخیره کنید .فایلهای یک برنامه همواره
در مکان پیشفرض آن برنامه ذخیره میشوند مگر آنکه شما مکان دیگری را انتخاب کرده
باشید.
هنگام نامگذاری فایلها و پوشهها بسیار مهم است که از اسامی معنادار استفاده کنید تا
بهراحتی بتوانید آنها را بهخاطر آورده و سازماندهی کنید.
در نامگذاری فایلها و پوشهها نمیتوانید از کاراکترهای زیر استفاده کنید زیرا آنها برای
موارد خاصی تعریف شدهاند:
*؟|\<>:«/
برای ذخیره کردن یک فایل مراحل زیر را دنبال کنید:
از دکمه  Officeیا در نوارابزار  Quick Accessروی دکمۀ  Saveکلیک کنید تا کادر
محاورهای  Save Asباز شود.
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کادر محاورهای  Save Asزمانی باز میشود که
میخواهید فایلی را برای اولین بار ذخیره کنید زیرا
 Wordباید نام فایل و محل ذخیره شدن آن را بداند.
اگر پس از ذخیره کردن یک فایل مجددا ً روی دکمۀ
 Saveکلیک کنید
(یا کلیدهای  Ctrl+Sرا بهطور همزمان فشار دهید)،
فایل مربوطه بدون آنکه کادر محاورهای  Save Asباز
شود بهروزرسانی شده و تغییرات اعمال شده ذخیره
میشوند.
عبارت « »My Word Documentرا داخل فیلد  File name:وارد کنید .مطمئن
شوید که گزینۀ  Word Documentرا در فیلد  Save as type:انتخاب کردهاید تا فایل
شما بهعنوان یک سند ذخیره شود .مکان نمایش داده شده در نوار آدرس را بپذیرید تا سند
در مکان پیشفرض ذخیره شود ،یا در درایوها و پوشههای موجود در سیستم حرکت کنید
و مکان مورد نظرتان را انتخاب کنید.
روی دکمۀ  Saveکلیک کنید تا سند در پوشۀ مشخص شده ذخیره شود.
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سند را روی صفحه باز بگذارید و برنامۀ  Wordرا نبندید زیرا بعدا ً میخواهیم از آن
استفاده کنیم.
فراموش نکنید در حین کار بهطور منظم اسناد
خود را ذخیره کنید تا در صورت قطع برق یا بروز
هرگونه مشکلی در کامپیوتر ،آخرین تغییرات ایجاد شده
از بین نروند.
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 tاستفاده از توابع موجود Help
بخش  Help & Supportویندوز برای کمک به شما در مورد ابعاد مختلف ویندوز تهیه
شده است .اگر به اینترنت متصل باشید راهنمای بهروز شدۀ ویندوز بهصورت Online
همواره در دسترس شما خواهد بود.
• برای باز کردن پنجرۀ  Windows Help and Supportاز منوی  Startگزینۀ
 Help and Supportرا انتخاب کنید.
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 انتخاب یکی از آیتمهای صفحه اصلی Windows Help & Support
صفحۀ ابتدایی پنجره  Windows Help and Supportآیتمهای زیادی دارد که به
بخشهای کوچکتری از قبیل ( Find an answer quicklyیافتن سریع یک پاسخ)،
?( Not sure where to startمطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟) و More on the
( Windows websiteاطالعات بیشتر در وبسایت ویندوز) تقسیم میشوند .اگر به

اینترنت متصل باشید این آیتمها دائماً بهروزرسانی میشوند تا جدیدترین اطالعات را به
شما ارائه دهند.
با انتخاب هر یک از آیتمهای بالتدار  Helpموجود در این بخش ،زیرمنوهای آن آیتم
نمایش داده میشوند یا کمک خاص مربوط به آن آیتم نمایان میگردد.
در باالی پنجرۀ  Windows Help and Supportدکمههایی وجود دارد که از آنها
میتوانید در داخل پنجره استفاده کنید.

در جدول زير شرح مختصری از دکمههای موجود بیان شده است.
نام دکمه

شرح

شما را به صفحۀ اصلی Windows Help and
 Support Help and Support Homeبرمیگرداند و کمکهایی کلی دربارۀ
استفاده از ویندوز  7ارائه میدهد.
Print

Browse Help

کادر محاورهای  Printرا بهمنظور چاپ صفحۀ جاری
 Helpباز میکند.
این دکمه بخش  ContentsپنجرۀWindows
 Help and Supportرا که متناسب با جستجوی
شماست باز میکند.

 Ask someone or expandامکان دریافت کمک و پشتیبانی به صورت  Onlineو
your search
سایر انواع کمکها را در اختیار شما قرار میدهد.
Options
Back
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این دکمه منویی حاوی یکسری توابع اضافی را باز
میکند.
با کلیک روی این دکمه به صفحۀ قبلی مشاهده شده
برمیگردید.

Forward

این دکمه در صورتی فعال میشود که حداقل یک بار
روی دکمۀ  Backکلیک کرده باشید .با کلیک روی
این دکمه به صفحۀ بعدی برمیگردید.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 جستجو
فیلد  Search Helpموجود در باالی پنجرة  Windows Help and Supportامکان

جستجوی کمک دربارة تمام ابعاد ویندوز  7را به شما میدهد .در تمرین زیر میخواهیم
اطالعاتی دربارة ذخیره کردن بهدست آوریم.
عبارت  Saveرادر فیلد  Search Helpوارد کرده و کلید  Enterرا فشار دهید تا نتایج
پیشنهادی این موضوع را ببینید.

روی یکی از نتایج کلیک کنید تا راهنمای مرتبط با آن را مشاهده کنید .به عنوان مثال
با انتخاب گزینۀ  Save a fileتصویر صفحه بعد نمایش داده شده است.
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دریافت کمک از طریق دکمۀ Browse Help

در این بخش در حال حاضر کمک مربوط به ایجاد ،باز کردن و ذخیره کردن فایلها و
پوشهها نمایش داده میشود زیرا در تمرین قبل شما در مورد این موضوع درخواست کمک
کرده بودید.
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متناسب با نیازتان روی یکی از موضوعات دستهبندی شده کلیک کنید و مطالب آن را
بخوانید .پس از اتمام جستجو ،پنجرۀ  Windows Help and Supportرا باز بگذارید زیرا
در تمرین بعد میخواهیم از آن استفاده کنیم.
 دریافت کمک بهصورت Online
اگر بهصورت  Onlineکار میکنید ،سیستم راهنمای  Onlineویندوز همواره در دسترس
شما خواهد بود .به کمک دکمۀ  Online Helpموجود در پایین پنجرۀ Windows Help
 and Supportمیتوانید انتخاب کنید که آیا در موقع استفاده از  Helpقابلیت کمک
 Onlineنیز نمایش داده شود یا خیر.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

 tدریافت کمک از طریق یک کادر محاورهای

موجود در گوشۀ سمت راست باالی یک کادر محاورهای
با استفاده از دکمۀ Help
شما میتوانید مستقیماً به اطالعاتی دربارۀ گزینههای آن کادر دست یابید.
این ویژگی به سیستم راهنمای دیگری به نام ( Context Sensitive Helpکمک
حساس به زمینه) اشاره میکند .اگر دکمۀ  Helpرا نمیبینید ،احتماالً این امکان در آن
کادر محاورهای وجود ندارد.
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 tسوئیچ در بین پنجرههای باز
اگر روی صفحه نمایش بیشتر از یک پنجره باز باشد ،شما میتوانید در بین این پنجرهها
حرکت کنید .برای این کار باید پنجرۀ مورد نظر را انتخاب کرده و آن را جلوی صفحه بیاورید.
چنانچه پنجرۀ مورد نظر شما تمام صفحه را پوشانده است ،روی دکمۀ Restore down
پنجره کلیک کنید تا بتوانید سایر پنجرههای پشت آن را ببینید.
برای سوئیچ در بین پنجرههای باز ،هم میتوانید از نوار وظیفه استفاده کنید و هم از نوار
.Ribbon


سوئیچ در بین پنجرههای باز با استفاده از نوار وظیفه

در نوار وظیفه دکمههایی برای برنامههایی که باز هستند نمایش داده میشود.
اشارهگر ماوس را روی دکمۀ  Microsoft Wordداخل نوار وظیفه ببرید تا تصویر
کوچک یا  Thumbnailسند  Wordرا ببینید .روی دکمۀ  Microsoft Wordکلیک
کنید تا پنجرۀ حاوی فایل  Documentدر جلوی صفحه باز شود.

اگر در یک برنامه بیش از یک فایل باز باشد ،احتماالً تمام فایلهایی که باز هستند در
داخل دکمۀ مربوط به آن برنامه قرار میگیرند.
برای انتخاب یک فایل خاص از داخل دکمۀ یک برنامه مراحل زیر را دنبال کنید:
اشارهگر ماوس را روی دکمۀ برنامۀ مربوطه ببرید تا تصاویر کوچک فایلهایی که هم
اکنون باز هستند را ببینید .روی تصویر مورد نظر کلیک کنید تا به آن فایل بروید.
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 سوئیچ در بین پنجرههای باز با استفاده از نوار Ribbon
هنگام کار با برنامههای  Officeشما میتوانید با استفاده از نوار  Ribbonبین فایلهایی

که در یک برنامۀ کاربردی خاص باز هستند حرکت کنید.
در نوار  Ribbonروی زبانۀ  Viewو سپس دکمۀ  Switch Windowsکلیک کنید تا
پنجرههایی که هم اکنون در این برنامه باز هستند را مشاهده کنید .روی فایل مورد نظر
خود کلیک کنید تا آن را ببینید.

فصل 1

مهارت دوم؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها

با استفاده از کلیدهای میانبر  Alt+Tabنیز میتوانید در بین پنجرههای باز سوئیچ کنید.
 tبستن یک پنجره
پس از آنکه کارتان با یک برنامه تمام شد ،بهترین کار این است که آن برنامه را ببندید
تا عملکرد کامپیوترتان دچار مشکل نشود.
برای بستن یک پنجره مراحل زیر را دنبال کنید:
روی دکمه  Officeدرروی نوار  Ribbonکلیک کنید.
روی دکمۀ  Closeکلیک کنید تا برنامه  Wordو پنجرۀ سند بسته شوند.
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برای بستن یک پنجره از کلیدهای میانبر  Alt+F4هم میتوانید استفاده کنید.
اگر روی دکمۀ  Closeسمت راست باالی پنجرۀ  Wordکلیک کنید ،سند جاری
 Wordبسته خواهد شد و اگر تنها یک سند باز باشد ،برنامۀ  Wordهم بسته میشود.

 tبستن یک برنامۀ بدون پاسخ Non–responding
در تمرین قبل شما برنامۀ  Wordرا با روشی صحیح بستید .اما گاهیاوقات یک برنامه
کاربردی به روشهای متداول پاسخ نداده و بسته نمیشود.
اگر چنین موردی اتفاق افتاد میتوانید با استفاده از ( Task Managerمدیریت وظایف)
آن برنامه را ببندید .برای بستن یک برنامۀ  Non–respondingبا استفاده از مدیریت
وظایف ،به روش زیر عمل کنید.
کلیدهای  Ctrlو  Altروی صفحهکلید را بهطور همزمان پایین نگه دارید.
سپس در حالی که هنوز آنها را پایین نگه داشتهاید کلید  Deleteرا فشار دهید و آنگاه
هر سه کلید را رها کنید تا صفحهای حاوی لیستی از گزینههای مربوط به قفل کردن
کامپیوتر ( ،)Lock this computerتغییر کاربر ( ،)Switch Userخروج (،)Log off
خاموش کردن ( ،)Shut downتغییر رمز عبور ( )Change a passwordو مدیریت
وظایف فعال جاری ( )Start Task Managerباز شود.
گزینۀ  Task Manager Startرا انتخاب کنید.
با انجام این کار پنجرۀ  Windows Task Managerبه همراه لیستی از برنامههای
جاری باز ،اسناد و سایر Taskها باز میشود.
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اگر برنامهای دچار مشکل شده باشد در قسمت  Statusآن عبارت «»Not responding

نوشته خواهد شد.
گزینۀ  Windows Help and Supportرا از لیست Taskها انتخاب کنید.
روی دکمه  End Taskکلیک کنید تا پنجره  Windows Help and Supportبه
روشی کام ً
ال امن بسته شود .روی دکمۀ  Closeموجود در سمت راست باالی پنجرۀ
 Windows Task Managerکلیک کنید تا پنجره بسته شود.
 tخاموش کردن کامپیوتر با یک روش مناسب
آخرین کار شما در این فصل خاموش کردن کامپیوتر به شیوهای صحیح است.
هرگز نباید کامپیوتر را با فشردن دکمۀ  On/Offآن خاموش کنید زیرا در این صورت
برنامههایی که باز هستند به درستی بسته نمیشوند و این امر ممکن است در آینده
مشکالتی را بهوجود آورد.
برای خاموش کردن صحیح کامپیوتر مراحل زیر را دنبال کنید:
ابتدا تمام پنجرههای باز را یکی پس از دیگری انتخاب کرده و ببندید.
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در نوار وظیفه روی دکمۀ  Startکلیک کنید.

از منوی  Startگزینۀ  Shut Downرا انتخاب کنید.

با انجام مراحل باال تمام برنامههای باز بهدرستی توسط ویندوز بسته میشوند .سپس خود
ویندوز بسته شده و کامپیوتر شما خاموش میشود.

در تصویر باال گزینۀ  Shut Downدر سمت چپ
فلش قرار گرفته است در حالی که هر یک از گزینههای
موجود در لیست سمت راست میتوانند در این جا نمایش
داده شوند.

 tراهاندازی مجدد کامپیوتر با یک روش صحیح
اگر در یک محدودۀ زمانی معین مشکلی دائماً تکرار میشود ،به عنوان مثال برنامهای
دائماً روی صفحه قفل یا اصطالحاً  Hangمیکند ،راهاندازی مجدد کامپیوتر یا Restart
میتواند مشکل را برطرف کرده و شما را قادر به ادامۀ کار نماید.
برای  Restartکردن کامپیوتر مراحل زیر را دنبال کنید:
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در نوار وظیفه روی دکمۀ  Startکلیک کنید.

گزینۀ  Restartرا از لیست گزینههای مربوط به روشن یا خاموش کردن کامپیوتر انتخاب
کنید تا کامپیوتر خاموش و مجددا ً روشن شود.
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