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صفحه 53کنجکاوی

نرمقابلیت دو کنید.NotePadوWordPadافزارهای مقایسه را

Wordpadقابلیت(1 افزار نرم های

oمی محسوب پرداز واژه افزارهای نرم جزء افزار نرم شود.این

oفایل فرض پیش میقالب ایجاد افزار نرم این توسط که باشد.میrtf.شودهایی

oافزار نرم قالباین میdocx.وtxt،.doc.هایاز کند.پشتیبانی

oقابلیت افزار نرم واین بندی پاراگراف متن، سایز و فونت تعیین جمله از متن ویرایش ساده های

دارد. را متن درون تصویر درج همچنین و متن ترازبندی

Notepadقابلیت(2 افزار نرم های

o.است متن ویرایشگر یک افزار نرم این

oنرمفایلقالب این با که میهایی ایجاد برنامهمیtxt.شوندافزار از بسیاری در قالب این که هاباشد،

است. استفاده قابل

oفایل است.حجم کم بسیار قالب این توسط شده ایجاد های

53صفحهپژوهش

نرم نرمOneNoteافزاردرباره از هنرجو یک کنید. استفادهOneNoteافزارتحقیق میچه کند؟ای

OneNote میبرنامه دفترچهرا از الکترونیکی نسخه یک کنارتوان در قبال که دانست معمولی کاغذی های

Officeنرم میافزارهای OneNoteارائه افزار نرم امروزه نرمشد. سایر همراه ویندوزبه در جانبی 10افزارهای

می قرار کاربران اختیار بدر که درگیرد، باشید. داشته مایکروسافت کاربری حساب یک باید آن از استفاده رای

ویژگی از برخی میادامه اشاره افزار نرم این کنیم.های

oدرOneNote،یادداشت برگه یک مانند بنویسید. هم کنار و سطر به سطر را چیز همه نیستید مجبور ،

همانمی و کنید کلیک خواستید که صفحه جای هر کنیدتوانید نوشتن به آغاز .جا
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oOneNote،نوشتید را خود محاسبات اینکه از بعد است کافی است. ساده بسیار حساب ماشین یک

Space دکمه بار یک و بگذارید مساوی عالمت آن دهیدجلوی فشار .را

oOneNoteبهمی مجبور تا کند ضبط جلسات در را شما صدای برداریتواند کافیادداشت ینباشید.

منوی از Insert Audio Recordاست کنیدگزینه انتخاب .را

oنوشتهOneNote میهای میرا گذاشت. اشتراک به دیگران با دیگرانتوان دهید اجازه توانید

کنندنوشته ویرایش را آنها شما با همزمان اینکه یا ببینند. را شما .های

56صفحهکنجکاوی

نیمکره مدرباره میهای چه دانید؟غز

شده ساخته متعددی های قسمت از مغزاست.مغز بخش بزرگترین نظرومخ از که است نیمکره دو شامل

یکسانند کارکرد و ساماندهی جهت از نیمکره دو این که رسید می نظر به مدتها تا هستند هم به شبیه شکل

نتیج این به اند. داده انجام دانشمندان که مطالعاتی با داردولی را خود خاص ویژگی هرنیمکره که اند رسیده .ه

مهم از ویژگیبرخی مغزترین راست نیمکره های

oمی کنترل را بدن چپ کند.سمت

o.است مقررات و تصاویر درک مرکز

o.است قسمت این در صدا لحن و رنگ درک

o.است قسمت این در خواب و تخیل

o.است قسمت این در موسیقی استعداد

oنق هنرهای دارد.با سروکار طراحی و اشی

o.است داشتن دوست و عشق و احساسات مرکز
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مغز چپ نیمکره های ویژگی ترین مهم از برخی

oمی کنترل را بدن راست کند.قسمت

o.دارد دوست را فلسفه و ریاضیات

oتحلیل و منطقی میهمیشه برخورد کارها با کند.گر

o.دارد سروکار جزئیات با

oطبقه و اطالعات دارد.پردازش برعهده را بندی

o.ندارد نقاشی و موسیقی تخیل، قدرت

o.است اعداد و کلمات سپردن خاطر به مرکز

فعالیت فعالدر مغز نیمکره کدام نقاشی مانند هنری، است؟های راستتر نیمکره

عملیات انجام در چپ منطقینیمکره و است.فعالمحاسباتی تر

صفحه 57پژوهش

نرم Corel DrawCorel Drawافزاردرباره افزار نرم کنید. دارد؟تحقیق روزمره زندگی در کاربردهایی چه

Drawنرم بنگاهیک دست به که است، بُرداری گرافیکیِ ویرایشگر ساتاوایشهردرکورلافزار وکانادا اخته

شد است.بازاریابی مورد تصاویر ویرایش برای کمتر و طراحی برای معموالً که دراو میکورل قرار ازفاده گیرد،

می پشتیبانی پیکسلی و بُرداری مدِ دو بردارید.کنهر گرافیک ویرایشگر افزار نرم یک کلی بطور افزار نرم این

خروجی چگونگی و کار روش در تا دهد می قرار کاربر اختیار در را امکانات از وسیعی بسیاری طیف و است

نگرانی بدون را خود خالقیت حداکثر توانیدکار می افزار نرم این از استفاده با گیرد. بکار امکانات کمبود بابت

و طراحی ابزارهای از کامل ای مجموعه از اینکار انجام در و کنید طراحی ای حرفه و زیبا گرافیکی های طرح

شوید. مند بهره ویرایش

به توان می افزار نرم این خصوصیات جمله کرداز اشاره زیر موارد

oپروژهامکان بندی الیه

oاز بیش از تصویری100پشتیبانی فرمت

oفارسی زبان به تایپ امکان و طرح در جداول دادن قرار امکان

فرمت از استفاده امکان ، افزار نرم قبلی های نسخه به مربوط های فرمت از پشتیبانی بر عالوه افزار نرم این

افزار نرم مجموعه ، فتوشاپ افزار نرم به مربوط اسهای آورده فراهم را اف دی پی های فایل و آفیس ت.ی

دراو کورل های فایل اصلی cپسوند صورت .است drبه
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افزار دراونرم میکورل استفاده گسترده بصورت کار بازار آشنادر کارها این از برخی با ادامه در که شود

شویم.می

o... و ویزیت کارت بروشور، پوستر، ایجاد

oشکل نطراحی و متنوعقشهها و کاربردی ابزارهای داشتن خاطر به کورل در پیچیده های

oآرم سازی آماده و شرکتطراحی استفاده مورد مختلف شبرنگهای برش و تابلوسازی و تبلیغاتی های

oویزیت کارت و کاتالوگ و پوستر طراحی

oمجله برای روزنامهطراحی و هاها

57صفحهکنجکاوی

خصمهم نرمترین چیست؟Paintافزاروصیت

Paint افزار برنامهنرم گرافیکییک نسخهنقاشی همه در که مایکروسافتهایاست داردویندوزهای .وجود

نرم نسخهاین نخستین در سادگیش خاطر به نرمافزار پرکاربردترین از یکی سرعت به ویندوز شدهای .افزارها

مهم گفت بتوان Painشاید خصوصیت راحتیtترین به کاربران همه که است آن کاربری رابط بودن ساده

کنند.می استفاده آن از توانند

می کودکان نرمآیا این با کنند؟توانند کار افزار

نرم این کاربری واسط سادگی به توجه میبا کودکان وافزار بکشند نقاشی براحتی ماوس از استفاده با توانند

ابزارهای از استفاده نرمبا این در موجود خودساده کار کیفیت مو( قلم نوع و سایز رنگ، تغییر قبیل )از افزار

دهند. افزایش را

58صفحهکنجکاوی

داریم؟ احتیاج صدا ضبط به مواقعی چه در

نمونه زیر در باشیم داشته صدا کردن ضبط به نیاز که بیاید پیش است ممکن بسیاری ذشرایط آن از کرهایی

است. شده

oخبرنگاران توسط صدا ضبط

oکنفرانس در صدا سیمنارهاضبط و ها

oتلفنی مکالمات ضبط

oالکترونیکی محتوای تولید منظور به صدا ضبط

oدانشجویان توسط استاد صدای ضبط
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می ابزارهایی چه از رایانه کمک به صدا ضبط کرد؟برای استفاده توان

میکرو یک به رایانه در صدا ضبط نرمبرای یک و ویندوزفن در داریم. نیاز صدا ضبط نرممی10افزار از توانیم

نرمVoice Recorderافزار از یکی کنیم.که استفاده صدا ضبط برای است ویندوز جانبی افزارهای

سال چهدر از گذشته میهای استفاده صدا ضبط برای کردند؟وسایلی

صوت ضبط دستگاه از صدا ضبط برای گذشته میدر نواراستفاده روی بر را صدا صوت ضبط دستگاه شد.

می ذخیر مغناطیسی نوار نام به کرد.مخصوصی

مغناطیسی نوار تصویر

Voice recorder یا همراه تلفن از کرد.میامروزه استفاده صدا ضبط برای توان

یک از Voice Recorderتصویری
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59صفحهژوهشپ

کتاب کنید.هدرباره تحقیق صوتی ای

کتابکتاب یا فایلصوتی صورت به و شود می خوانده گوینده چند یا یک توسط که است کتابی متن سخنگو

آید. درمی ابتداصوتی یکدر از تکنولوژی پیشرفت و زمان گذر با اما شد ارائه نابینایان نیاز هدف با کتابها این

دیگر سوی از بشری زندگی گرفتاریهای و یاسو افزایش کتابها این ترویج کاستفت.، روی بر کتابها این ابتدا

صوتی آثار تعداد بر فشرده، لوح روی بر اطالعاتی ذخیره امکان و رایانه آوری فن آمدن پدید با و شد ضبط

پخش دستگاههای و صوتی فشرده جدید های فرمت با ارتباطی های تکنولوژی اینترنت، توسعه با و شد افزوده

کتابهایصدا محبوبیت هستند حمل قابل هم راحتی به باصوتیکه و یافت افزایش انگیزی شگفت شکل به

گرا شدت امر این گویا کتابهای دانلود افت.مکان کتابامروزه بندیین دسته در داستان،ها شامل مختلف های

... و هنری علمی، آموزشی، مذهبی، نوجوان، و کودک اختیاررمان، در و میتهیه قرار گیرد.عموم

کتاب مزایای از صوتیبرخی های

oزمان از بهینه ماشیناستفاده در صوتی کتاب به دادن گوش مثال پِرت های

oمعلول و کهنسال نابینا، افراد وسیله به استفاده قابل

oراحت حمل قابلیت

oزیست محیط حفظ

صفحهکنجکاو 59ی

می ذخیرهچگونه محل به دستتوان پرونده یافت؟سازی

می(1 راست کلیک پرونده نام روی گزینهبر شده باز منوی از و انتخابOpen file locationکنیم را

کنیم.می

2)see more( نقطه سه آیکن روی بر برنامه راست سمت و پایین میدر کلیک شده( باز منوی از و کنیم

Open file location میگزینه کلیک کنیم.را
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ش ایجاد پرونده کجاست؟مسیر شما رایانه در ده

است شده داده نشان شده ذخیر پرونده مسیر زیر .در

Sound recordings\Documents\Admin\Users\C:

User عبارت از بعد سیستم هر میدر قرار سیستم آن کاربری Adminنام مثال این )در بقیهگیرد است(

سیستم تمام در آدرس است.بخشهای یکسان ها

پرونده چیست؟قالب شده ایجاد

a4m.mp3 قالب شبیه قالب می.این آن از تر فشرده کمی باشد.و

صفحه کارگاهی 60فعالیت

کنید. کامل را زیر جدول ویندوز، در استاندارد ویدیویی پروندهای قالب جدول از استفاده با

FLV
FLVمخففFlash Videoفیلم تهیه برای و واست حجم کم و کوتاه های

میقابل استفاده اینترنتی صفحات در شود.استفاده

Mpegمی استفاده مناسب کیفیت با تصویر و صدا سازی فشرده برای قالب شود.این

WMVفیلم تهیه میبرای استفاده قالب این از حجم کم و بلند شود.های

Mp4فیلم تهیه کنندهبرای پخش اکثر در که کم حجم با است.هایی اجرا قابل ها

Movفایل Appleبرای شرکت طرف از فیلم است.های شده ارائه

صفحه 60کنجکاوی

چیست؟ شده ضبط پرونده قالب

Container به که دارد پسوندی ویدیویی فایل میهر اشاره شده ریخته آن در ویدیو و صدا که ظرفی .کندیا

است. آمده همراه تلفن به مربوط پسوندهای از برخی زیر در

oMp4:.مناسب کیفیت با و حجم کم است قالبی

oMovاز برخی ویدیویی پرونده قالب فیلمبرداریدوربین: قابلیت با عکاسی های

oRaw:بدونتصویری نشده، پردازش خام، های داده همان واقع در شود می ذخیره فرمت این با که

تصویر حسگر از که است ای فشرده غیر و اآمددستبهدوربینویرایش ست.ه
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کارگاهی 61صفحهفعالیت

قسمت شکلعملکرد در شده مشخص کنید.13های مشخص را

1)shuffle( گزینه این بودن فعال پروندهبا پخش(، تصافی بصورت اجرا بار هر در پخش لیست صوتی های

هستند.می لیست در که ترتیبی به نه شوند

ا(2 صدا بلندی تنظیم برای قسمت این میاز شود.ستفاده

3)Playing حالت بین جابجایی برای دکمه میlibraryواین شود.استفاده

61صفحهکنجکاوی

نرم کمک نرمMovies & TVافزاربه این بین تفاوتی چه کنید. مشاهده را و Windows Mediaفیلمی افزار

Playerمی کنید؟مشاهده

افزار کننMovies & TVنرم ویندوزپخش فرض پیش نرم10ده این ازاست. و است قدرتمند بسیار افزار

می بهره نیز خوبی پخش ویژگیکیفیت از برخی نرمگیرد. این از:های عبارتند افزار

oفیلم پوشهمشاهده در شدهها بندی طبقه های

oنویس زیر از Sپشتیبانی RTهای

oپرونده آنالین خریداری و دسترسی صوتیامکان تصویریهای و

oفیلم پخش درجه360هایامکان
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61صفحهپژوهش

نرم کنید.Photosافزاردرباره تحقیق آن امکانات و

Photos افزار برنامهنرم از ویندوزیکی محبوب و جانبی نرممی10های این در تصاویرباشد. ویرایش امکان افزار

ام دارد. وجود تصویری آلبوم یک ساخت عکسو جستجوی امکانکان و آن در موجود محتوای از استفاده با ها

ویژگی دیگر از تصاویر گذاری است.برچسب افزار نرم این ویندوزهای تصاویر اپلیکیشن جدید با10نسخه

مایکروسافتبهره گراف سرویس از خودکار )Microsoft Graph(گیری صورت به شما،ا، های ویدیو و تصاویر ز

ایجادآلبوم میمیخاطرات ها آلبوم این ویرایشکند. با وتوانند تصاویر تغییر برای موسیقیدادنقراریاهایی

.شوندگذاشتهاشتراکبهتمتغییرنیزوزمینهپس

63صفحهپژوهش

نرم از یکی درباره گروه هر و شوید تقسیم گروه چهار توضیحWindows Ease Of Accessافزارهایبه

دهد. ارائه را کوتاهی

oMagnifierمی استفاده ویندوز متون و تصاویر بزرگنمایی برای بین ذره همان بینایا کم افراد شود.

بزرگمی برای برنامه این از اینتوانند کاربردهای دیگر از کنند. استفاده صفحه محتویات کردن تر

می بزرگبرنامه نمایش به بخشتوان ازتر بهترهایی دید ایجاد منظور به درصفحه دور راه ویدیواز

کرد. اشاره پروژکتور

oNarratorمی برنامه این است. گفتار به متن تبدیل صفحهبرنامه روی بر شده نوشته متون تواند

می دارند بینایی مشکل که افرادی بخواند. را کنند.نمایش استفاده برنامه این امکانات از توانند

oOn-Screen Keyboardفراهم کاربران برای را ماوس با تایپ امکان که است مجازی کلید صفحه یک

است.می مفید بسیار دارند را سیستم کلید صفحه از استفاده مشکل که افرادی برای برنامه این کند.

نمی کار درستی به کلید صفحه که مواقعی میهمچنین کاراکترکند تایپ برای برنامه این از هایتوان

کرد. استفاده نظر مورد
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oWindows Speech Recognitionمی برنامه این توسط است. صدا تشخیص ازبرنامه برخی توان

برنامه کردن باز مثال عنوان به داد. ویندوز به گفتاری بصورت را ودستورها وب صفحات پیمایش ها،

است. انجام قابل برنامه این توسط ...

کارگاهی 64صفحهفعالیت

معادل متوسط طور به درخت کتاب63هر این اگر است. کتاب به30جلد باشد، داشته چاپ شمارگان هزار

Calculator افزار نرم است؟کمک شده قطع درخت چند نسخه، تعداد این چاپ برای که کنید حساب
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عدد آورید.12معکوس دست به را

عدد آورید33جذر بدست .را
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آورید.102 دست به را

آورید.33معادل دست به فارنهایت حسب بر را سلسیوس درجه  
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65صفحهکنجکاوی

نرم بر عالوه نوری، لوح روی ضبط سختبرای چه است؟افزار، الزم افزارهایی

CD روی بر ضبط CD Writerبرای به DVDنیاز روی بر ضبط برای طورDVD Writerبهو به است. نیاز

سخت به نیاز فشرده لوح روی بر ضبط برای رویکلی بر لیزر از استفاده با را اطالعات بتواند که است افزاری

کند. ضبط فشرده لوح

نرم پروندهچه ضبط برای را دیگری میافزارهای نوری لوح روی شناسید؟ها

پرونده ضبط افزارهای نرم نوراز لوح روی میها کرد.ی اشاره زیر موارد به توان

oUltraISO Premium Edition

oNero

oClone

oashampoo burning studio

oAlchohol120%

oBurnAny

oBurnAware

کمکپاسخ به را خود کنید.Sticky Notesهای درج کار میز روی

65صفحهکنجکاوی

حافظهتفاوت انواع بین اصلی لهای و جانبی چیست؟وحهای نوری هاردحافظههای و فلش مانند جانبی های

می استفاده الکترومغناطیسی تکنولوژی از اطالعات سازی ذخیره برای لوحدیسک در اما ازکنند، نوری های

می استفاده اطالعات سازی ذخیره برای الکترواپتیک تکنولوژی همان یا لیزر شود.نور

لوح معایب و نسبتمزایا نوری حافظههای دیگر چیست؟به فلش مانند جانبی های

لوح فلشمزایای به نسبت نوری های

oپایین قیمت

oفایل خرابی از بدافزارهاجلوگیری مقابل در ها

oباال مقیاس در محصول یک برای استفاده قابل

لوح فلشمعایب به نسبت نوری های

oذخیره کمحجم آنها استسازی تر

oن اطالعات سازی ذخیره نرمبرای و افزار سخت به دارد.یاز افزار

o)خاص موارد استثناء )به ندارد وجود سازی ذخیره از پس مجدد استفاده امکان
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66صفحهکنجکاوی

می استفاده مواقعی چه در لوح انتهای شدن بسته یا سوخته نوری لوح شود؟اصطالح

سخت مشکل نوری، لوح روی بر اطالعات ضبط حین در نرماگر یا و ناقصافزاری ضبط فرآیند دهد، رخ افزاری

می نمیانجام ضبط نوری لوح روی بر اطالعاتی هیچ حالت این در استفادهشود. قابل غیر نوری لوح و شود

اصطالحاًمی نوری لوح چنین به سوخته»شود. نوری گوییم.می«لوح

لوح آنهدر روی بر اطالعات ضبط بار یک از بعد نوری وجودهای با جدیدی فایل کردن اضافه امکان معموال ا،

اصطالحاً که ندارد. وجود خالی ظرفیت لوح»داشتن انتهای شدن می«بسته اطالق آن شود.به

66صفحهپژوهش

آلودگی و نوری لوح کنید.درباره تحقیق محیطی زیست های

دستگاه به الکترونیکی شزباله مصرف الکترونیکی تلفنهای همچون آنان قطعات و رایانهده و فشردهلوحها،ها

میو گفته دیگر زبالهموارد این هستند. جیوه و کادمیوم سرب، مانند خطرناکی فلزات حاوی که هاشود

محیط خطرناک کننده آلوده صحیح، نشدن بازیافت و مفید عمر پایان از پس طبیعت در رهاسازی درصورت

می شمار به الکترونیک.درونزیست های انسانبرایسنگینفلزاتمانندفراوانیسمیعناصرحاویزباله

زیستدوشهریستاکولوژیمسائلمهمتریناززبالهدرآنسرنوشتواست محیط به آن ورود صورت ر

د دی سی مانند ها زباله اینگونه اگر مثال عنوان به داشت. خواهد مردم برای زیادی نامطلوب سطلپیامدهای ر

تر پسماندهای و بهزبالهتبدیلبهتوجهباشود؛دادهقرارزباله شهرها از برخی در ورودامکانکمپوستکودها

آنسمیعناصرودیسیذرات در یکدرغذاوکشاورزیاراضیسپسوکمپوستتولیدفرآیندبهموجود

دارد.وجودمردمسالمتبراثروکوتاهچرخه

طرفی میکارشاز انجام وسیعی شکل به که مواد این سوزاندن یا دفن که معتقدند راهناسان مناسبیشود، حل

راه آخرین حداقل یا زبالهنیست این دفن با زیرا اندیشید آن به باید که است درحلی کردنشان انباشته یا ها

می شکسته و خرد آنمحیط، در موجود سمی مواد بنابراین و خودشوند راه سفرهها به زیرزمینیرا آب های

آنمی سوزاندن و مییابد زیست محیط وارد خطرناک سمی گازهای تنها نیز .کندها
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67صفحهکنجکاوی

کنید.راه بیان را بدافزارها انتقال های

oلوح از استفاده قبالبا که فلش یا دی سی توسط سیستم یک شدن آلوده امکان : فلش یا فشرده های

است. زیاد بوده، متصل بدافزار به آلوده سیستم یک به

oطریق از است ممکن باشد بدافزار به آلوده شبکه کامپیوترهای از یکی هرگاه شبکه: طریق از انتقال

کند. آلوده را کامپیوترها همه شبکه

oطر از بدافزارها سریع انتشار اینترنت، از استفاده گسترش با اینترنت: طریق از پستانتقال یق

است. کرده پیدا چشمگیری رشد ... و اینترنت از فایل دریافت الکترونیک،

دهید. شرح را بدافزارها به رایانه شدن آلوده از جلوگیری برای روش دو

o.کنید خوداری سیستم به آلوده فلش اتصال یا فشرده لوح دادن قرار از

o.کنیم تهیه مطمئن محل از را خود افزارهای نرم

oبرنام کنیم.هاز استفاده روز به ویروس آنتی های

68صفحهکنجکاوی

نرم متداول ببرید.انواع نام را امنیتی افزارهای

oAntivirus( ویروس  (آنتی

o( آتش  (Firewallدیوار

o( تروجان  (Anti-malwareآنتی

o( افزار جاسوس  (Anti-spywareآنتی

نرم یک کلی وظیفه رسه مناسب امنیتی کنید.افزار بیان ا

oبرنامه ورود از سیستمپیشگیری به مخرب های

oبرنامه کردن فعال غیر یا شدهحذف سیستم وارد که مخربی اند.های

oفعالیت برنامهشناسایی مشکوک کاربرهای به رسانی اطالع و ها

68صفحهکنجکاوی

چیست؟ رایانه کامل و سریع بررسی تفاوت

فایل سریع بررسی نمیدر قرار بررسی مورد رایانه مخفی و سیستمی تمامیهای کامل بررسی در اما گیرند،

میفایل بررسی سیستم شوندهای
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69صفحهکنجکاوی

افتاد؟ خواهد آلوده پرونده برای اتفاقی چه کند، انتخاب را حذف حفاظتی عمل کاربر اگر

حفاظتی عمل انتخاب فایل«حذف»با آلو، میهای فعال غیر فایلده لیست به و اضافهشوند شده حذف های

میمی کاربر سپس کند.شوند. فیزیکی حذف را آنها تواند

سیستم اوقات برنامهگاهی پروندهعامل یا برنامهها از برخی نصب برای که بههایی سودمندیها و رفته کار

نمی دارند، همراه به کاربر برای را عنخاصی به و بدافزارشناسد یا تهدید میوان ازتشخیص پس بنابراین دهد؛

می نمایش تهدیدها فهرست در را آنها نام بررسی، عملیات اینانجام در کاربران شما نظر به موارددهد. گونه

کنند؟ انتخاب را حفاظتی عمل کدام باید

وارد کاربر سپس شود. قرنطینه پرونده یا برنامه آن است بهتر مواقع این پروندهدر روی بر و شده قرنطینه

restore گزینه و کرده راست بررسیکلیک در تا کند انتخاب شناساییرا بدافزار عنوان به پرونده این آتی های

نشود.

صفحه 69کنجکاوی

نرم از استفاده معایب و مزایا جدول به را کنید.مواردی اضافه جانبی افزارهای

معایبمزایا

ب مقدماتی سادهآموزش محیط نرما محیط از شدن حرفهدور ایافزارهای

نرم نصب به نیاز نرمافزارعدم توسط امور از برخی انجام افزارعدم

نرم بودن دسترس افزاردر

هزینه نرمکاهش افزارهای

70صفحهکنجکاوی

نرم شما زیادیاگر زحمت آن تهیه برای که کنید تولید را میافزاری چگونه باشید، انکشیده از تشارتوانید

کنید؟ جلوگیری آن اجازه بدون

دهیم. قرار رایت کپی قانون تحت را آن و کنیم ثبت را افزار نرم باید اجازه بدون انتشار از جلوگیری منظور به

رایت کپی پدیدآورندهمجموعهقانون یا ناشر به که است انحصاری حقوق از فردحصربهمنواصلاثریکای

شودمیشاملرااثرازالگوبرداریوتکثیرنشر،قبیلازحقوقیوگیرد،میتعلق
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می کمکی چه شما حقوق حفظ برای دهد؟قانون انجام تواند

می اثر صاحب کند، آن تکثیر به اقدام افزار نرم صاحب اجازه بدون فردی اگر صورت این مورددر را او تواند

د قرار قضایی هید.پیگرد

70صفحهکنجکاوی

نرم از نمونه راهچند است الزم که ببرید نام را شوند.افزارهایی اندازی

oافزارنرمAdobe Illustrator

oMicrosoft Office افزار نرم

oافزار ESET NODE32 Antivirusنرم

oCounter Strike بازی

o... و

72صفحهکنجکاوی

از برخی نرمچرا )مثالتولیدکنندگان مشخص مدت تا را خود محصوالت به30افزار اختیارروز( در رایگان طور

می قرار دهند؟عموم

نرم کار طرز و امکانات با مدت این در کاربران نرمتا که صورتی در و شوند آشنا کاربرافزار نیازهای بتواند افزار

از پس کند، برطرف خریداری30را را آن نمایند.روز

72صفحهپژوهش

نرم میآیا را نصبی درآورد؟افزارهای حمل قابل شکل به توان

از استفاده ی اجازه که هستند گوناگون های برنامه از ای ویژه های نسخه ، حمل قابل یا پرتابل های افزار نرم

شر دهند.امروزه می کاربر به مکانی هر در و نصب بدون را ها تالشبرنامه در ها افزار نرم سازنده های کت

دهند ارائه نیز را حمل قابل یا پرتابل های نسخه ، نصبی های نسخه کنار در تا محدودیت.هستند این رفع برای

کند می تولید کاربر برای را ها افزار نرم سایر حمل قابل های نسخه که است شده طراحی هایی افزار این.نرم

نرمهاابزار اسکن جمعبا از پس و شناسایی را ها آن تواند می اند شده نصب عامل سیستم در که افزارهایی

ای نسخه اند، شده پخش مختلف های بخش در و عامل سیستم در که افزار نرم اصلی های فایل تمامی آوری

کند تهیه را انتخابی افزار نرم از معروفهمراه نرم. این از:ترین عبارتند افزارها

oVMware ThinApp

oCameyo

oSpoon Studio

oEmigma Virtual Box
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75صفحهکنجکاوی

کنید. تکمیل را جدول شده گفته مطالب به توجه با

واژهردیف گذر
-متوسط-ضعیف

قوی-قوی خیلی
دلیل

حدسضعیف112345678 قابل و متوالی اعداد از استفاده

2Passwordبامعضعیف کلمات از حدساستفاده قابل و نی

3fit@123#متوسط

با آنها ترکیب اما بامعنی، کلمه و متوالی اعداد از استفاده

قرار متوسط سطح در را پسورد این ویژه، کاراکترهای

دهد.می

4Pa55w0RDبزرگقوی و کوچک حروف و اعدا ترکیب از استفاده

5fiT@aK3#قوی خیلی
کوچ حروف و اعدا ترکیب از واستفاده بزرگ و ک

ویژه کاراکترهای

6c0mP4T3r@2قوی خیلی
و بزرگ و کوچک حروف و اعدا ترکیب از استفاده

ویژه کاراکترهای

7A1b2C3d4انتخابیمتوسط ارقام و حروف بین تناسب وجود

قویضعیف و کنید.ترین تعیین باال جدول در را گذرواژه ترین

o12345678 ترین: ضعیف

o:ترین c0mP4T3r@2قوی

78صفحهکنجکاوی

Password hintچیست؟

Password hintنشانه کادر در خود برای کاربری حساب ساخت هنگام که است میای صورتقرار در تا دهیم

کند. کمک ما به آن یادآوری در کاربری حساب رمز کردن فراموش

می اختچگونه جدید کاربر برای تصویری گذرواژه یک داد؟توان صاص

می وارد کاربری حساب تنظیمات قسمت گزینهبه روی بر و کلیکSign-in optionشویم چپ سمت منوی از

کنیم. می
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Add دکمه روی بر Picture passwordسپس بخش میدر کنیم.کلیک

OK و کرده وارد را خود عبور رمز هویت تایید برای Choose ture.بزنیدسپس دکمه طریق از picسپس

و وارد را نظر مورد کنیUse this pictureگزینهتصویر انتخاب کردهد.را ترسیم تصویر روی بر حرکت سه

نقطه( یا مستقیم خط روی)دایره، بر حال کنید. تکرار را کار این کنیدFinishو .کلیک

چیست؟ مایکروسافت کاربر با محلی کاربر تفاوت

ای کاربران به مایکروسافت میاکانت را اجازه ازن وسیعی طیف به حساب یک تنها از استفاده با تا محصوالتدهد

سرویس مانندو مایکروسافت باکس،اسکایپ،لوک،اوتآفیس،های دیگردرایووانایکس خدمات بسیاری و

باشند داشته .دسترسی

تغییر و عامل سیستم به افراد مجاز غیر دسترسی از جلوگیری برای محلی رویاکانت بر گذار تاثیر تنظیمات

می ایجاد عامل شود.سیستم
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کارگاهی 78صفحهفعالیت

در را نتیجه کرده، بررسی کاربری حساب انواع وسیله به را زیر عملیات انجام امکان خود هنرآموز کمک با

کنید. تعیین جدول

عملیات مدیرعنوان استانداردکاربر کاربر

برنامه شدههایاجرای نصب

پوشه ایجاد

کاربر همین به مربوط تصویر و گذرواژه تغییر

جدید افزار نرم نصب

نرم شدهحذف نصب افزار

افزار سخت کردن فعال غیر یا فعال

امنیتی تنظیمات انجام

سخت دیسک درایوهای بندی قالب

سیستم تاریخ و ساعت تغییر امکان

C درایو ریشه فهرست در جدید پرونده ایجاد

دیگران کاربری حساب تنظیمات تغییر

صفحه کارگاهی 80فعالیت

جدول Personalizationگزینه5در پنجره شمارههای اساس بر شکلرا کنید.37های تکمیل

شرحهاگزینهشماره

1Backgroundمیزکار زمینه پس تصویر تغییر

2Colorsکار میز رنگ تغییر

3Lock screen)واژه گذر ورود و کاربری نام انتخاب )صفحه قفل صفحه تصویر تغییر

4Themesنمایشی الگوهای از استفاده

5Startشروع منوی تنظیمات

6Taskbarوظیفه نوار تنظیمات
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80صفحهکنجکاوی

می برد؟چگونه پی ویندوز بودن فعال به توان

آیکن Thisب روی میPCر راست Propertiesکلیک گزینه شده باز منوی از و میکنیم انتخاب تارا کنیم

System Windows activationپنجر بخش در که صورتی در شود. نوشتهWindows is activatedپیامباز

است. فعال ویندوز باشد، شده

کارگاهی 82صفحهفعالیت

شمارهب به توجه شکلا در کنید.40ها کامل زیر جدول در را خالی جاهای خود هنرآموز کمک به و

شرحردیف

برنامه1 از بیشتری تعداد دارندنمایش قرار شروع منوی در کاشی صورت به که هایی

برنامه2 نصبنمایش برای پیشنهادی های

برنامه3 شدهنمایش استفاده بیشتر که اندهایی

برنامه4 شدهنمایش استفاده اخیراً که اندهایی

می5 بر در را میزکار صفحه تمام شروع گیردمنوی

شده6 باز اخیراً شروع دکمه یا وظیفه نوار لیست در که هایی آیتم اندنمایش

پوشه7 کردن اضافه میبرای استفاده شروع منوی به خاص شود.های

شماره به توجه شکلبا در هنر41ها کمک به جدولو خود کنید.7آموز کامل را

شرحردیف

جابه1 را آن نتوان که طوری به وظیفه نوار کردن کردقفل جا

2desktop حالت در ویندوز که وقتی وظیفه نوار خودکار شدن دارد.مخفی قرار

دارد.3 قرار تبلت حالت در ویندوز که وقتی وظیفه نوار خودکار شدن مخفی

نودکمه4 روی میهای کوچک وظیفه شوند.ار

دکمه5 انتهای در ماوس گرفتن قرار desktopبا صفحه از نمایشی پیش وظیفه، نوار های

می داده شود.نشان
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6PowerShell برنامه گرفتن برنامهقرار جای زمانیCommand Promptبه منو در

می کلیک راست شروع منوی روی کنید.که

نشان7 دکمهنمایش در وظیفهها نوار های

وظیفه8 نوار گرفتن قرار محل تعیین

دکمه9 زمانی شوند.چه داده نمایش وظیفه نوار های

کارگاهی 84صفحهفعالیت

محدودهب چه سال بینرای سال محدوده است؟ قبول قابل اعداد از 1426تا1366ای

است. هفته از روزی چه شما تولد تاریخ کنید مشخص

این Change date and timeبرای پنجره در Changeمنظور دکمه روی بر و کنید می وارد را خود تولد تاریخ

Change دکمه روی بر کلیک از پس کنیم. می تنظیمات TIMEکلیک پنجره باالی در شما تولد  &روز

LANGUAGEمی داده شود.نمایش
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فروردین اول کنید روز1400مشخص است. هفته از روزی یکشنبهچه

84صفحهپژوهش

( لبنان کشور در هفته کاری روز اولین کنید است؟Lebananبررسی روزی چه )

استکشوردر جمعه تا دوشنبه از کاری روزهای .لبنان،

87صفحهکنجکاوی

می چگونه استاندارد برنامهکاربر کند.تواند حذف را ای

برنام حذف به اقدام استاندارد کاربر که میهنگامی پنجرهه میکند باز نامای آن در که گذرواژهشود و کاربری

شد. خواهد حذف نظر مورد برنامه کند وارد درستی به را اطالعات اگر کند. وارد باید را مدیر کاربری حساب

IranTooshe.Ir

http://www.hoonarjo.ir/
http://irantooshe.ir
http://irantooshe.ir


http://irantooshe.ir
http://irantooshe.ir

