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 ابتدایی کمپیوترآموزش 
 

 

 وحيدهللا غالب نوشته:

 

 

 

 

 

 ۰۹۳۰جدی  ۰۱

 

 

 فهرست 

 

 

 و مختصري از ويندوز معرفی کمپيوتر

DESK TOP 

 طريق باز نمودن يک پروگرام

 طريق تنظيم ساعت

 روش تنظيم صدا

 روش تغير لسان

  CONTROL PANELكنترول پهنل 

 وارد كردن تغييرات براي موس 

 وارد كردن تغييرات در نام استفاده كننده

 وارد كردن تغييرات در رمز استفاده كننده

 روش ساختن يك استفاده كننده جديد

 روش از بين بردن رمز استفاده كننده

 نوع تبديل نمودن عكس استفاده كننده

 انواع استفاده كننده ها

 چگونه ميتوانيم در موقعيت لسان در خط كاري يك لسان ديگري را افزود

 ترتيب و تنظيمات صدا در يك كمپيوتر

 ترتيب و مشاهده مشخصات كمپيوتر

 و تنظيمات موارد بخش برق كمپيوتر ترتيب

 پيدا كردن فايل هاي ثبت شده  در  يك كمپيوتر به شكل آسان روش

 روش پيدا كردن پروگرام ها  به شكل آسان

 مشخصات سوچ هاي خاموش كردن

 روش تغييرات در پرده مانيتور

 تغيير دادن عكس روي صفحه كمپيوتر

 تنظيم محافظ صفحه كمپيوتر

 وشه  در كمپيوترطريق ساختن يك پ

 روش مرتب نمود اشكال روي صفحه
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 چند گامي از ویندوز

 

 بخش عمده بوده که عبارت اند از: 5کمپيوتر دارای 

CPU: 

 

 

CONTROL PROCESSING UNIT 

 .عبارت از بخشی است که تمام فعاليت سيستم به دوش آن ميباشد

2 MONITOR 

 

 

 

 صاوير را نشان ميدهدعبارت از بخشی است که صرف ت

3 KEY BOARD 

 
 .متن نوشته ميشود CPUئ است که توسط آن داخل تخت

4 MOUSE 

 
وسط اين افزار ميتوانيم کلمات را داخل مانيتور به آسانی انتخاب نموده و از آنها بصورت ت

 .کردآسان و ساده استفاده 

5 SPEAKERS 

 
 .يم ستم صدا را به شکل منظم بشنوميتوانيم از داخل سي سامان هابا استفاده از اين 
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DESK TOP: 

 

عبارت از پردئی است که اول از همه در هنگام چاالن نمودن سيستم در مانيتور به مشاهده 

ميرسد و تمام کار را بعد از ديدن آن آغاز کرده ميتوانيم مگر در فرقيت آن بايد اشتباه نورزيم که 

در کمپيوتر ها هميشه ميتوان دسکتاپ مختلف را قرار داد پس معنی  ما به آن کمپيوتر آشنا نيستيم

 اين نيست که کمپيوتر ها در پروگرام ها نيز تغير اند نخير بايد آنرا کامالً توجه داشته باشيد.

 باالي صفحه مانيتور دو چيز موجود است.

 

 

 ICONSاشكال یا 

 

 TASK BARخط 

 

ياد ميشود با استفاده از آن  TASK BARام نيرسد بخطی که در پائين مانيتور به مشاهده م

 STARTميتوانيم ساعت را تنظيم کنيم صدا را کنترول کنيم لسان را تغير دهيم و باالی سوچ 

آمده از طريق آن بتوانيم پروگرام مورد نظر خويش را باز نمائيم که تمام پروگرامها هميشه در 

 از شدن را دارند.داخل آن قرار دارند و از همين طريق قابل ب

 

 .طریق باز نمودن یک پروگرام
 .باالی سوچ استارت رفته  .1

 .سوچ چپ موس را فشار ميدهيم  .2

آمده مطابق به جهت آن به طرف کلمات ديگر حرکت    ALL PROGRAMSباالی  .3

 .ميکنيم

 
 .از داخل کلمات پروگرام مورد نظر خود  را انتخاب ميکنيم .4

 .فاده مينمايمپروگرام باز ميگردد و از آن است .5
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 تنظیم ساعت:طریق 
 باالی ساعت در کنج مانيتور رفته سوچ طرف راست را فشار ميدهيم و  .1

ADJUST DATE\TIME  را انتخاب مينمايم جدولی باز ميگردد مطابق به کلمات آن را

 را فشار ميدهيم. OKو APPLYترتيب نموده 

 

   تنظیم صدا:روش 
 هلوی ساعت آمده سوچ راست موس را فشار ميدهيمباالی شکل صدا کش در پ  

 OPEN VOLUME CONTROL  را انتخاب مينمايم. 

 
جدولی باز ميگردد مربع شکل ها را با سوچ موس گرفته حرکت ميدهيم  .1

 که صدا بلند و پائين ميشود.

 تغیر لسان:روش 
 را فشار ميدهيم.  SHIFTگرفته و  ترورا باالی کمپب ALTسوچ 

 عيت زبان ها آمده يكي از زبان مورد كار خود را انتخاب ميكنيم.و يا در موق

 

 : CONTROL PANELكنترول پهنل 
 

CONTROL PANEL 

   STARTچاين کماند بسيار فعاليت های را اجرا ميکند و از طريق سو   WINDOWSدر 

از همين  بطور خالص ميتوان گفت كه تمام كنترول و تنظيمات ويندوز را ميتوانيمفعال ميگردد 

 موقيعت تغيير و تبديل نمود.

 CONTROL PANELطريق باز نمودن 

رفته سوچ راست موس را فشار ميدهيم  کلمات ظاهر ميگردند و از داخل     STARTباالی سوچ   

 را انتخاب نموده جدولی باز ميگردد  آنها 

  . 
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 : براي موسوارد كردن تغییرات 
 يت موس را انتخاب ميكنيم.داخل كنترول پهنل رفته هدا

 

 

  
را ترتيب نمائيم يعنی تغير دادن سوچ برای   MOUSEبا استفاده از اين هدايت ميتوانيم موضوعات مربوط 

 انتخاب که باالی مربع شکل کليک ميکنيم و سوچ تغير ميکند.

 
به طرف  سرعت دادن در انگام کليک بزودی صورت گيرد يا به آهستگی که شکل را به همکاری موس

FAST    وSLOW   .برده  کار ما اجرا ميگردد 

 
  قفل نمودن سوچ موس يعنی چيزی را که با موس انتخاب نمائيم به هر طرف اگر موس را ببريم موس

از انتخاب جدا نميشود تا سوچ آنرا فشار ندهيم اين موضوع در پروگرام ورد برای انتخاب کردن بسيار 

 خوب است.

 

 اين شکل را ميتوانيم به اين ن موضوع ميتوانيم شکل های کرسر را تغير دهيم با استفاد از اي

 .که از جهت اين موقعيت تغير ميکند و نتيجه نيز در اين جا مشاهد ميشود  شکل تبديل کنيم 

 
  با استفاده از اين موقعيت ميتوانيم کرسر را سايه دار سرعت دار و بدلخواه خود تنظيم نمائيم مگر

داخل شان ظاهر ميگردد و بعد  ه هار را با فشار دادن باالی ايشان انتخاب نموده که شکل چارخان

 را فشار ميدهيم نتيجه در کرسر ديده ميشود. OKو  APPLYاز آن 

 
 

  از اين موقعيت اين ظاهر ميگردد و به اجاره رسانده ميشود که در يک حرکت موس از چند خط عبور

را فشار ميدهيم نتيجه  OKو  APPLYنرا بدلخواه خود ترتيب نمائيم  مگر نمايد و همچنان ميتوانيم آ

 در کرسر ديده ميشود..
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 .اين جدول ماليا موس را نشان ميدهد که موس از کدام شرکت و چگونه د ر فعاليت است 

 
 

 نوت: 

 اين تمام موضوعات در داخل جدول موس قرار دارند که پنج هدايت دارد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.shughnan.com                                      7                                       نوشته شده توسط وحيدهللا غالب 

 

 

 استفاده كننده:نام وارد كردن تغییرات در 
 

  با استفاده از اين هدايت ميتوانيم يکUSER  ديگری يا برایUSER  پاسورد

PASSWORD  ,گذاريمUSER   جديدی را ترتيب کنيم مطلب ازUSER 

PASSWORD  اين است که زمانيکه بخواهيم برای کمپيوتر نام جديد ويا کمپيوتر

رای ياد آوری است که اگر به کمپيوتر رمز کذاريم بايد آنرا فراموش را رمز دهيم ب

نکنيم تا بتوانيم کمپيوتر خود را چاالن نمائيم اگر آن را فراموش نموديم از چاالن 

 نمودن کمپيوتر عاجز خواهيم ماند.

 
 

A.  طريق تغيردادن نام يکUSER ACCOUNTS 

را  USER ACCOUNTSرفته  CONTROL PANELداخل  

 اب ميکنيم.انتخ

  
 باز اين شکل را انتخاب ميکنيم تا جدول ديگری ظاهر گردد.

از داخل جدول ظاهر شده همان شکل ونام را انتخاب ميکنيم که  

ميخواهيم آنرا تغير دهيم يعنی باالی آن کليک ميکنيم و باز جدول ديگری 

 ظاهر ميگردد.

 
و باز  از داخل چدول باز شده باز اين هدايت را انتخاب ميکنيم 

 جدول ديگری ظاهر ميگردد.

 
نام نوی   KEY BOARDداخل اين جدول با استفاده از  

را که ميخواهيم بگذاريم نوشته که در اين جا نام را 

 مينويسيم.

 
و باز اين دگمه را فشار ميدهيم و کار صورت ميگرد  

 کنون در اين جا نام قرار گذاشته ما مشاهده ميشود.
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 استفاده كننده:رمز رد كردن تغییرات در وا
 

B.  طريق تغيردادن و يا گذاشتنPASSWORD USER ACCOUNTS 

را  USER ACCOUNTSرفته  CONTROL PANELداخل  

 انتخاب ميکنيم.

 اين شکل را انتخاب ميکنيم تا جدول ديگری ظاهر گردد. 

 
را انتخاب  USER ACCOUNTSاز داخل جدول ظاهر شده   

 ی آن رمز دهيم.ميکنيم تا برا

 
انتخاب شده جدول ديگری  USER ACCOUNTSبعد از انتخاب  

را   باز ميگردد از داخل آن 

انتخاب نموده جدول ديگری ظاهر 

ميگردد.

  

اگر رمزی قبلی داشته باشيم آنرا در اين موقعيت نوشته اگر نباشد در خانه 

بعدی صرف رمز جديد را مينويسيم. 

اين جا و باز رمز جديد را در 

مينويسيم

همان رمز جديد را بارديگری نيز مينويسيم تا اين دو رمز با هم مشابه 

باشند اين عمل بخاطر درستی رمز است تا در گذاشتن رمز اشتبائی نباشد 

 مينويسيمو رمز مشابه را در اين جا 

را فشار ميدهيم و کار  و بعد از آن دگمه 

وش کنيم و بخواهيم دوباره چاالن صورت ميگيرد حاال اگر کمپيوتر را خام

 نمائيم تا رمز را نوشته نکنيم کمپيوتر باز نميگردد.
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 :جدید استفاده كنندهروش ساختن یك 
 

C.   طريق ساختنUSER ACCOUNTS   ديگری تا دو يا چندUSER 

ACCOUNTS .ها را در يک زمان داشته باشيم 

را  USER ACCOUNTSرفته  CONTROL PANELداخل  

 اب ميکنيم جدولی باز ميگردد.انتخ

را انتخاب ميکنيم تا جدول ديگری  باز  

 باز گردد.

نام را ميدهيم که اين  USER ACCOUNTSدر اين جدول برای  

نام را در اين موقعيت نوشته ميکنيم 

 

 را فشار ميدهيم تا جدول ديگری باز گردد.حاال دگمه  

را فشار ميدهيم و  در اين جدول دگمه  

USER ACCOUNTS .بنام جديد ساخته ميشود 

 

 استفاده كننده:روش از بین بردن رمز 
 

D.   طريق پاک کردنPASSWORD USER ACCOUNTS 

 

را  USER ACCOUNTSرفته  CONTROL PANELداخل  

 انتخاب ميکنيم جدولی باز ميگردد.

را انتخاب  USER ACCOUNTSاز داخل جدول ظاهر شده  

 ميکنيم که رمز آن را پاک ميکنيم.

 
 جدولی باز ميگردد. USER ACCOUNTSبعد از اتنخاب  

را انتخاب ميکنيم تا  از داخل اين  جدول  

 جدول ديگری ظاهر گردد.

در اين جدول رمزی را که ميخواهيم پاک کنيم نوشته که آن رمز را  

در اين موقعيت نوشته ميکنيم که متن آن بشکل نقطه نوشته 

ميشود.

 
اهيم آنرا پاک کنيم دگمه بعد از نوشتن رمز که ميخو 

را فشار ميدهيم و کار صورت ميگيرد  

 ( ميباشد.  PASSWOEDيعنی حاال کمپيوتر ما بدون رمز ) 
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 :نوع تبدیل نمودن عكس استفاده كننده
 

E.   طريق گذاشتن  عکس به دلخواه خود باUSER ACCOUNTS 

را  USER ACCOUNTSرفته  CONTROL PANELداخل  

 م جدولی باز ميگردد.انتخاب ميکني

را انتخاب  USER ACCOUNTSاز داخل جدول ظاهر شده  

 ميکنيم که عکس دلخواه به  آن گذاريم.

 
 

را   جدولی ظاهر ميگردد از داخل آن  

انتخاب نموده تا جدول عکس ظاهر شود. 

 

را  زمانيکه عکس را انتخاب نموديم دگمه  

 USER ACCOUNTSفشار ميدهيم تا کار صورت گيرد حاال با 

 عکس انتخاب شده ما همراه ميباشد.

 نوت :

فشار ميدهيم و از قرار  اگر بخواهيم عکس های ديگری را نيز بياوريم باالی 

را فشار ميدهيم و  آدرس عکس های داشته شده  در داخل کمپيوتر يکی را انتخاب نموده 

 تغير دادن بعدی باقی ميماند. همراه شده هميشه تا USER ACCOUNTSباز اين عکس دلخواه ما با 

 

 

 :انواع استفاده كننده ها
 

F. ودن چاالن شدن تبديل نمUSER ACCOUNTS  به دو نوع

 
را  USER ACCOUNTSرفته  CONTROL PANELداخل  

 انتخاب ميکنيم جدولی باز ميگردد.

را انتخاب نموده  از داخل جدول باز   

دو موضوع را  تا جدول ديگری ظاهر گردد و در آن جدول يکی از

 انتخاب نموده کار صورت ميگيرد.

 
COMPUTER ADMINISTRATOR 

 زمانيکه اين هدايت در کار باشد 

USER ACCOUNTS ADMINISTRATOR  

وصی و مجری است( و در   USER ACCOUNTSميباشد يعنی) 

LIMITED   همينUSER ACCOUNTS .محدود ميشود 

شد از با USER ACCOUNTS ADMINISTRATORزمانيکه 

ها را ميتوانيم در  USER ACCOUNTSتمام   WINDOWSداخل 
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چنين  LIMITED USER ACCOUNTS تغيرات قرار داد مگر در

کار را نميتوانيم اجرا نمود و در آن صرف همان کار های را که مربوط به 

اند تغير و تبديل کرده ميتوانيم و ديگر  USER ACCOUNTSهمين 

USER ACCOUNTS انيم تغير و تبديل کرد.ها را نميتو 

 

چگونه میتوانیم در موقعیت لسان در خط كاري یك لسان دیگري را 

 افزود:

 
 

باال كه در كنترول پهنل موجود است كه بنام تغيرات زبان ها و با استفاده از دستور 

ميتوانيم موضوعاتی که مربوط لسان ها , ساعت و زمان باشند در موقيعت ها ياد ميشود  

 تبديل قرار دهيم.تغير و 

   با استفاده از اين هدايت ميتوانيم ساعت و

 زمان را ترتيب نمود.

   با استفاده از اين

ساعته, کشوری با لسانش, نمونه های  12و 24هدايت ميتوانيم ساعت را بشکل 

پول و چند مسائل ديگری را ترتيب نمود که اين جدول است. 

 

   م لسان ديگری با استفاده از اين هدايت ميتواني

 را اضافه نمائيم.

   .از اين جا هم ساعت و زمان را ترتيب ميکنيم 

   از اين جا نيز لسان ها و

 موضوعات آنهارا ترتيب ميکنيم.
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 ترتیب و تنظیمات صدا در یك كمپیوتر:

  
تيب از اين دستور ميتوانيم موضوعاتی که مربوط صدا اند آنها را در کار انداخته و تر

 نمائيم.

A.    با استفاده از اين دستور صدا را بلند و

 پائين ميکنيم.

B.    با استفاده از اين کماند ميتوانيم صدا را

باريک و پهن و بدلخواه خود قرار دهيم که از کمپيوتر همان طور خروج 

 ميشود.

C.   با استفاده از اين هدايت ميتوانيم تنظيمات

 صداکش را در تغير گذاريم.

D.  تفاده از اين دستور صدا را بلند و با اس

 پائين ميکنيم.

E.   با استفاده از اين هدايت ميتوانيم متنی را بنويسيم تا تلفظ

شود مگر تلفظ متون انگليسی صرف قابل پذيرش است متن را در اين جا نوشته 

  
و اين دگمه را برای تلفظ فشار ميدهيم تا متن نوشته شده ما تلفظ شود  

. 

8 . 

وضوه دخول اختياری بوده که از طريق اين هدايت موضوعات متنی و رنگ آنرا در اين م

را قادر به آن ساخت که فعالبت های اشکال در    WINDOWSپرده تنظيم  کرد و ميتوان 

پروگرام ها کالن نشان داده شود و نيز صدای در هنگام کار بگوش ميرسد غيره نيز از 

 طريق کمپيوتر صورت گيرد.

  
تفاده از اين هدايت ميتوانيم رنگ و متونی که در دسک تاپ قرار دارند آنرا تغير با اس

دهيم که با فشار دادن باالی اين دگمه اين جدول باز ميگردد که باالی آن اين دو 

 موضوع را شرع ميدهيم.
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  زمانيکه در اين چهار خانه کليک نمائيم وAPPLY   وOK  را اگر

پ کمپيوتر ما سياه  و متن هايکه در بعد از آن فشار دهيم دسکتا

 دسکتاپ قرار دارند کالن ميشوند.

 
  اگر چنين کار فوق را اجراء نموه باشيم وبخواهيم دسکتاپ را به حالت

اول قرار دهيم باز همين جدول را ظاهر نموده در چهار خانه کليک 

را اگر بعد از آن فشار دهيم دسکتاپ  OKو   APPLYنمائيم و 

 به حالت اولی برقرار  ميشود. کمپيوتر ما

   از طريق اين

جدول با حرکت دادن شکلک ها در کرسر نوشته کن تغير بوجود می 

آيد که اين موضوع در پروگرام ) ورد ( خوب مشاهده ميشود که کار آن 

 چيست.
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 كمپیوتر:و مشاهده مشخصات ترتیب 
 

9. 

تغير و تبديل    WINDOWSخيلی مهم را در از طريق اين هدايت ميتوانيم موضوعات 

 کرد  که در ذيل کار ميکنيم.

  
از طريق اين دگمه ميتوانيم در مورد کمپيوتر خود معلومات حاصل کنيم زمانيکه 

باالن آن فشار داديم جدولی ظاهر ميگردد و باالی آن معلومات در مورد کمپيوتر به 

 انگليسی درج ميباشد.

  
يتوانيم تاثيرات ديدنی را سازگار نمود مگر چيزی که در از طريق اين هدايت م

 جدول مطلب آن را ندانيم بايد آنرا در استفاده قرار نه دهيم.

  
با استفاده از اين هدايت ميتوانيم يکی از درايو های خود را پاک کنيم يعنی خالی 

( کدام چيز بکاری نداشته باشيم زمانيکه  )نمائيم مثال در درايو 

اين دستور فشار داديم جدولی باز ميگردد در آن جا از اين موقعيت درايو را باالی 

  انتخاب نمود 

را فشار ميدهيم و کار صورت ميگيرد اگر پاک   و بعد از آن دگمه 

را فشار ميدهيم و در     کردن آنرا نخواهيم بجای 

 اين کار صرف جدول گم ميشود و نقص ديگری نميرسد.

 ن درايو را نخواهيد در اين صورت دقت باشيد که اگر شما پاپ کرد

 را فشار ندهيد تا کار های مهم تان گم نشود.

  
با استفاده از اين هدايت ميتوانيم سوابقی را که پاک نموده باشيم آنرا دوباره 

برگردانيم که بعد از فشار دادن آن جدولی باز ميگردد که از قرار آن کار خود را 

 ادامه ميدهيم.

  
ز طريق اين هدايت ميتوانيم فقره ها را در هاردسک ترتيب نمود تا پروگرام های ا

ما بخود سرعت گيرند و اين کار در سرعت دادن پروگرام ها همکاری ميکند 

زمانيکه اين دستور را فشار داديم جدولی ظاهر ميگردد و در آن اين سوچ را فشار 

اشته و کاری ديگری و بعد از آن اين کار را در ادامه گذ ميدهيم.

 که ميخواهيم اجرا کنيم به آن آغاز ميکنيم.

  
باشند آنها  user accountsبه وسيله اين دستور ميتوانيم موضوعاتی که در مورد 

 را مشاهده و از آنها استفاده نمود.
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 كمپیوتر: موارد بخش برقترتیب و تنظیمات 
 

  
ختيار فعاليت های برقی را اجرا اين هدايت در فعاليت های برقی کار ميکند و ا

ميکند. يعنی اين موضوع را قيد ميکند که چه مددتی بکمپيوتر دست زده نشود که 

آردسک آن, مانيتور آن خاموش شود و يا ساعت  را برای 

 
 شدن و يا 

 
شدن قيد نمائيم بعد از همان ساعت قيد شده کار صورت ميگيرد مگر فشار دادن 

APPLY   وOK نظيم ساعت مهم است.بعد از ت 

  
از طريق اين دگمه ميتوانيم برای کدام پروگرامی خط کاری سازيم جدولی ظاهر 

ميگردد از داخل آن پروگرام مربوط را انتخاب نموده هدايت را پيروی ميکنيم اگر با 

 انگليسی اشنائی نداشته باشيم به  چنين کار قادر نخواهيم شد.

  
مورد کمپيوتر خود معلومات بدست آوريم زمانيکه  از طريق اين دگمه ميتوانيم در

آنرا فشار داديم جدولی ظاهر ميگردد تمام معلومات ها در مورد همان کمپيوتر در 

 آن ميباشد.

11 . 

از طريق اين هدايت ميتوانيم ببينيم که آيا کمپيوتر ما دچار کدام مشکلی است يا خير 

باالی اين دستور جدولی ظاهر ميگردد که مرکز اطمينان آنرا ميگويم با فشار دادن 

که معلومات اطمنانی داخل آن وجود داشته و با استفاده از مطالعه آن معلومات خود 

 را ميتوانيم حاصل نمود.
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به شكل  یك كمپیوتر در  فایل هاي ثبت شده پیدا كردن  روش

 :آسان
 

  
ه باشد ثبت نموده باشيم و کنون جای آن را يگان کاری که داخل کمپيوتر در هر جائی ک

فراموش و نام آن بياد ما باشد پس به آسانی ميتوانيم از طريق اين کماند آنرا پيدا نمود 

زمانيکه باالی اين هدايت فشار داديم جدولی ظاهر ميگردد باالی اين کلمه فشار ميدهيم تا 

در اين  زمانيکه جدول ديگری باز گرديد جدول ديگری باز گردد 

 موقعيت نام همان کار ثبت شده خود را مينويسيم تا آنرا پيدا کنيم  

زمانيکه همان کار ثبت شده ما پيدا شد در  و باز اين هدايت را فشار ميدهيم  

اين جا ديده ميشود اگر پيدا نشود در آن جا متنی به شکل 

 
 اهر ميگردد.و اگر پيدا شد در همين جا همرای همان نام نوشته شده شما ظ

 :پیدا كردن پروگرام ها  به شكل آسان روش
 

  
زمانيکه باالی اين دگمه فشار داديم جدولی باز ميگردد که از طريق اين عمليه پروگرام ها به 

را باز کنيم در  NOTE PADآسانی زود باز ميگردند که بطور مثال ميخواهيم پروگرام 

 را مينويسيم   NOTE PADداخل جدول 

دگمه را فشارميدهيم پروگرام باز ميگردد. و به همين ترتيب تمام پروگرام ها باز و اين 

 ميگردند مگر فورمول های شان را بايد بدانيم.

WINWORD=MICRO SOFT WORD 

EXCEL= MICRO SOFT EXCEL 

CMD= DOS 
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 مشخصات سوچ هاي خاموش كردن:
    

 خود را خاموش و نيمه خاموش نمائيم.از طريق اين دکمه ها ميتوانيم کمپيوتر 

 

  
 

 

 يکبار خاموش و دوباره خودش چاالن شود نيمه خاموش                     

 

صرف پرده خاموش  .اگر هيچ کدام از اين سه موضوع باشد

 ميشود.

 

 كمپوتر به طور مكمل خاموش ميشود

 

 SHUTDOWN خاموش كردن مكمل 

 RESTART چاالن ميشودو خودش دوباره  خاموش 

 STANDBY خاموش كردن موقعتي 

 LOG OF خارج شدن از يوزر يعني استفاده كنند 
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 ورروش تغییرات در پرده مانیت

 
زمانيكه در يك موقعيت خالي در روي ديسكتاپ سوچ موس را فشار بدهيم چند كلمه ظاهر  

ت را انتخاب ميكنيم تا اينكه تغييرات را يا جدول ماليا PROPERTIESميگردند از جمله آنها 

 در روي پرده وارد كنيم اين هدايت چند موضوع را دارا است.

THEMES  تمام موضوعات روي پرده از رنگ تا نوع متن را تغيير ميدهد 

DESKTOP عكس روي پرده را تغيير ميدهد     

SCREEN SAVER از پرده حفاظت ميكنند و انواع زياد دارد    

APPEARANCE تمام موضوعات پرده و انواع لست ها را تغيير و تبديل ميكند    

SETTINGS روي پرده را خورد و بزرگ و رنگ هاي سيستم را تنظيم ميكند    

 
 پيدا نمودن جدول دسکتاپ:

 در جای خالی بالی دسکتاپ آمده سوچ طرف راست موس را فشار ميدهيم. .1

2. PROPERTIES .را انتخاب ميکنيم 

 .جدول باز ميگردد .3

 دسکتاپ:دستور های جدول 

 
1. THEMES 

 .يمنمونه های دسکتاپ را از اين جا تغير ميده

 

 تغییر دادن عكس روي صفحه كمپیوتر:
 در جای خالی بالی دسکتاپ آمده سوچ طرف راست موس را فشار ميدهيم. .1

2. PROPERTIES .را انتخاب ميکنيم 

 جدول باز ميگردد. .3

  سوچ موس را فشار ميدهيم DESKTOPباالي 

 از اين موقعيتو بعد 

 

 

 

 

 را فشار ميدهيم OKو APPLYيک شکل را انتخاب و     

 نمونه باالی پرده مانيتور به مشاهده ميرسد.

اگر عکسی در داخل کمپيوتر خود داشته باشيم و بخواهيم آنرا به دل خواه خود بياوريم باالی 

BROWS   ل خواه خود را پيدا نمودهعکس دسوچ چپ را فشار ميدهيم و از قرار آدرس خود 
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و بعد باالی جدول ماليات دسکتاپ   را فشار ميدهيم  OPENد ر جدول ظاهر شده  

APPLY  وOK .را فشار ميدهيم. کار باالی پرده مانيتور مشاهده ميشود 

 

 

 

 

 

 كمپیوتر:تنظیم محافظ صفحه 
 

2. SCREEN SAVER 

اده نمايم تا در حالت تکان برق زمانيکه مصروف کدام کار ديگری شويم بايد از آن استف

 باالی سی پی يو کدام تاثيری نفتد.

 
 چنين عمل مينمايم:

A) در جای خالی باالی دسکتاپ سوچ راست موس را فشار ميدهيم 

B)  PROPERTIES  را انتخاب ميکنيم جدول ماليات دسکتاپ باز ميگردد از

 داخل دستور های آن. 

C) SCREEN SAVER طابق آن باز ميگردند و را انتخاب نموده موضوعات م

 بعد ميتوانيم آنرا به دلخواه خود ترتيب نمايم.

D)  بعد از ترتيب ساعت و شکل هاAPPLY  وOK  .را فشار ميدهيم 

   
E)  نتيجه بعد از مکمل شدن ساعت قيد شده ظاهر ميگردد که به آن نيز توجه شما

 زيادتر ضرورت ميباشد.

F) کمپيوتر داريم به شکل اسکرين  اگر بخواهيم عکس های داشته خود را که داخل

را از اين جا ميآوريم واين دکمه را  سيور بياوريم اول 

را انتخاب ميکنيم و از  BROWS  جدول از اين و    فشار ميدهيم 

 قرار آدرس خود عکس دل خواه خود را پيدا نموده د ر اين

 

  

را فشار   OKجدول  

جدول ماليات  OKو  APPLYد از تنظيم ساعت ديگری را فشار ميدهيم و بع OKميدهيم باز 

 دسکتاپ را فشار ميدهيم نتيجه در مدت ساعت قيد شده به مشاهد ميرسد.

3. APPEARANCE 

عبارت از جدولی است که در داخل جدول ماليات قرار داشته و برای تغير تمام  حاالت 

 را در بر دارد. یوندوز از متن ، اشکال و ديگر خصوصيات

B)  
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 OKو  APPLYيت نمونه های وندوز را تغير ميدهيم بعد از تغير دادن از اين موقع

 جدول ماليات دسکتاپ را فشار ميدهيم نتيجه در دسکتاپ به مشاهده ميرسد.

C)  
 OKو  APPLYاز اين موقعيت رنگ وندوز را تغير ميدهيم بعد از تغير دادن 

 ه ميرسد.جدول ماليات دسکتاپ را فشار ميدهيم نتيجه در دسکتاپ به مشاهد

D)  
 OKو  APPLYاز اين موقعيت انداز متون وندوز را تغير ميدهيم بعد از تغير دادن 

 جدول ماليات دسکتاپ را فشار ميدهيم نتيجه در دسکتاپ به مشاهده ميرسد.

 

4. SETTING 

 

 

از طريق اين کماند جدول ماليات دسکتاپ ميتوانيم پرده مانيتور را خورد و بزرگ و 

تنظيم وضوع اندازه گيری ميباشد که م BIT( 32و 24،16رار) رنگ تصاوير راز ق

 بايت ميباشد. 24که حالت درست هميشه .مينمايم

A.  رنگ تصاويررا از اين جا ترتيب ميکنيم. و اين موضوع از اين موقعيت

جدول ماليات دسکتاپ را  OKو  APPLYبعد از تغير دادن  صورت ميگيرد.

  اهده ميرسد.فشار ميدهيم نتيجه در دسکتاپ به مش

 

B.  811و  1124 طرف  را از اين جا با استفاده از حرکت مربع بهمانيتور پرده 

و  APPLY،بعد از تغير دادن  برای خورد و بزرگ نمودن استفاده مينمايم.

OK  جدول ماليات دسکتاپ را فشار ميدهيم نتيجه در دسکتاپ به مشاهده

  ميرسد.
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 كمپیوتر:در  ساختن یك پوشه طریق 
 

1)  
دهيم کلماتی جای خالی بالی دسکتاپ آمده سوچ طرف راست موس را فشار زمانيکه در 

ميگردند که يکی اين کلمه است فعاليت اين کلمه اين است که از طريق آن ميتوانيم  ظاهر

خود را پوشئی را ساخت پوشه در کمپيوتر بمثل جائی است که ما در خانه خود سامان های 

بخاطر محفوظ بودن در جائی ميگذاريم پس زمانيکه يک پوشه را ساختيم ميتوانيم هميشه هر 

کاری را که کنيم در همان جا آنرا بگذاريم تا در باز نمودن دچار کدام مشکلی نشويم و به 

 ود.آسانی بتوانيم از داخل پوشه خود آنرا باز کنيم و آنرا ميتوانيم بدلخواه خود نام گذاری نم

 (FOLDER طريق ساختن يک پوشه )

جای خالی بالی دسکتاپ آمده سوچ طرف راست موس را فشار در 

   از داخل آنها باالی   ميدهيم کلماتی ظاهر ميگردند

اين دگمه آمده مطابق به جهت به طرف کلمات ديگری ميرويم و از آن 

 را انتخاب ميکنيم شکلی به اين قسم در دسکتاپ ظاهر FOLDERجا 

 ميگردد  

 (FOLDER پوشه )طريق نام دادن برای يک 

( را که ميخواهيم نام گذاشت باالی شکل زرد FOLDER پوشه )همان 

آن آمده سوچ راست موس را فشار ميدهيم کلماتی ديده ميشوند که از 

را انتخاب و بعد توسط کيبورد نام  داخل آنها 

 باقی ميماند. را نوشته در يگان جای ديگری فشار ميدهيم و نام

 (FOLDER پوشه )طريق باز نمودن يک 

باالی شکل زرد آمده سوچ راست موس را فشار ميدهيم کلماتی ديده ميشوند که از داخل آنها 

( باز ميگردد اگر خالی باشد سفيد و FOLDER را انتخاب نموده  پوشه ) 

 اگر چيزی در آن باشد شکل ها در آن ديده ميشوند.

 (FOLDER پوشه )يک  طريق بسته نمودن

( باز باشد و بخواهيم آنرا بسته کنيم عالمه FOLDER زمانيکه پوشه )

( بسته ميشود.  FOLDER ضرب را فشار ميدهيم و پوشه )
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 روش مرتب نمود اشكال روي صفحه:
جای خالی بالی دسکتاپ آمده سوچ طرف راست موس را فشار در 

ردند از داخل آنها ميدهيم کلماتی ظاهر ميگ

آمده و يكي از كلمات ديگر را     باالی

 انتخاب ميكنيم و مطابق به معني آن اشكال روي صفحه مرتب ميگردند.

 
 

 
 از طريق اين هدايت ميتوانيم اشکال که باالی دسکتاپ تيت و پاشان باشند آنهارا منظم نمود.

   ترتيب ميشوند. زمانيکه اين دگمه را فشار دهيم اشکال از نظر نام 

  .زمانيکه اين را فشار دهيم اشکال از نظر اندازه تنظيم ميشوند 

   زمانيکه اين را فشار دهيم اشکال از نظر نوشته خود تنظيم

 ميشوند.

 .زمانيکه اين را فشار دهيم  اشکال تغير خورده منظم ميشوند 

 زمانيکه باالی اين فشار دهيم و عالمه صحيح در پيشروی آن پيدا 

شود اشکال دسکتاپ اتومات تنظيم ميشوند و در اين تنظيم ما نميتوانيم اشکال را 

همرای موس گرفته از يکجا بجای ديگری حرکت دهيم مگر با تنظيم نمودن 

 موضوعات ديگر اشکال ميتوانيم آنها را در دسکتاپ حرکت داد.

   .با فشار دادن اين اشکال در يک صف قرار ميگيرند 

  ن را فشار دهيم و عالمه صحيح در پيش روی آن زمانيکه اي

باشد اشکال در دسکتاپ ديده ميشوند و اگر عالمه صحيح در پيشروی آن نباشد 

 اشکال در دسکتاپ ديده نميشوند.

   از طريق اين هدايت حاالت بافت را در دسکتاپ قفل

 نمود.

   زمانيکه اين را فشار دهيم بعضی چيز ها که در

د ميتوانيم با استفاده از اين آنهار را پاک کنيم اين موضوع برای دسکتاپ قرار دارن

 پاک کردن دسکتاپ بکار ميرود.

 


