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 تقدیم به تمام کسانی که

 پندارشان عشق

 دارشان نیککر

 وگفتارشان کالم مهراست

 دانند وباوردارند که عبادت جز خدمت به خلق نیست.کسانی که می

با تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه جناب مهندس مهرگان که همکاری صمیمانه ای با 

 این  بنده ی حقیر درشرکت ام اند ام  داشته اند .

 که در طول دوره دانشگاه راهنمای مابودند.زواره باتشکروسپاس فراوان از جناب مهندس 
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 پیشگفتار

از کشوردرعصرحاضردرزمینه امور مربوط به کامپیوتر و ساير زمینه های ديگرآموزش نیروی یبا توجه به ن

متخصص برای پیشرفت و بهبود جامعه يکي از نیازهای ضروری در جامعه بشمار مي رود و به همین علت 

واحد با توجه  3قطع تحصیلي الزم است و کلیه دانشجويان موظف به گذراندن واحد کارآموزی در تمام م

 به مقطع تحصیلي هستند.

هدف اصلي و عمده وزارت علوم،تحقیقات،فناوری از گذاشتن واحد کاراموزی برای دانشجويان اين است 

نموده اند نیاز جامعه را  که بتوانند با بازار کارآشنا بشوند و بتوانند با توجه به رشته ای که در آن تحصیل

بشناسند و مقدمات اولیه برای کار کردن را فرا بگیرند و از آموخته های علمي استفاده بکنند و اشکاالت 

 خود را رفع نمايند.

 حامدسالک
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 چکیده

تحليل  فعاليت اصلي شركت عبارت است از ارائه خدمات كامپيوتري، مكانيزاسيون،

 طراحي ساخت و پياده سازي سامانه هاي كاربردي نرم افزاري و سخت افزاري و ارائه

آموزش هاي فني و حرفه اي مرتبط. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه 

و همچنين كارهايي مانند : عيب يابي  رگاني ميباشدمشاوره اي، فني و باز گذاري،

سيستم  ، ارتقاع سيستم  ، نصب ويندوز هاي گوناگون ، نصب برنامه هاي راه انداز ، 

نصب تمامي برنامه هاي كاربردي ، تعمير برخي قطعات سيستم و تايپ از جمله فعاليت 

 هاي شركت كامپيوتري ام اند ام  رايانه ميباشد.
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 قدمهم

ازدانشكده كوشيار در خدمات كامپيوتري ام اند ام    24/12/32حامد سالک ازتاريخ 

به عنوان يک كارآموز فعاليت خود را آغاز كرد.و نحوه عملكرد كارآموز در خدمات 

كامپيوتري ام اند ام  رايانه با توجه به كار هايي كه در آن صورت ميپزيرد كامال با 

به دانش و تجربه او خواهد افزود. وفعاليت هايي مانند  رشته وي هم خواني دارد و

ثبت اطالعات در كامپيوتر و  3.1نصب ويندوز 2412مونتاژ سيستم ، نصب ويندوز سرور 

صبح در خدمات  3غيره ... . به كارآموز واگذار شده بود. و كارآموز از ساعت 

ظهر كار خود را تمام  بعد از 2كامپيوتري ام اند ام  رايانه  حضور مي يافت و ساعت 

مي كرد. البته رشته ايشان كامپيوتر بود اطالعات كافي در مورد رشته خود هم 

داشت و براي كاركنان شركت نيز كمک كافي ميكرد. و تجربه هاي ياد گرفته 

بود كه خود كارآموز در مورد اين نرم افزار   asp.netايشان ايجاد وب سايت با نرم افزار 

ا داشته است . كار هايي همچون عيب يابي سيستم ، نصب ويندوز اطالعات كافي ر

هاي متفاوت ، اسمبل كامل سيستم كامپيوتري و نصب برنامه هاي كاربردي و غيره 

از تجربه هاي اندوخته شده كارآموز محسوب ميشود. دستاوردهاي كارآموز در مدت 
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 –عدد  25تم به تعداد ساعت در خدمات كامپيوتري ام اند ام  رايانه اسمبل سيس 360

نصب ويندوز هاي فراوان  و نصب برنامه هاي كاربردي و تايپ و تامير بعضي از قطعات 

 كامپيوتري  از دستاوردهاي كارآموزي محسوب ميشود. 

با تشكر از استاد كار آموزي و سرپرست كار آموزي كه اين زحمات را متحمل شدنند تا 

 ه شود .چيزي به اندوخته هاي علمي من افزود
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 فصل اول

 معرفي محل كارآموزي -1-1

جايي كه من براي گذراندن واحد كارآموزي انتخاب نمودم شركت خدماتي 

 مي باشد . رايانه  ام اند ام كامپيوتري 

ر كارآموزي خود را شروع كردم و از گذراندن كارآموزي د24/12/1332من در تاريخ 

آن شركت راضي بودم.در آن شركت  تمامي فعاليت هاي كامپيوتري اعم از نصب 

ويندوز ، اسمبل سيستم كامل ، نصب كليه برنامه هاي كاربردي و تعمير بعضي از 

قطعات و غيره انجام مي شد و ميتوانست مكان فو ق العاده اي بر هر كسي اعم از 

م رشته خودم بود عالقه فراوانر داشتم  دانشجو و .. باشد،من هم به اين كار ها كه ه

وخيلي سعي كردم كه مكاني را براي كار آموزي انتخاب كنم كه بتوانم بر حسب 

عالقه چيز هاي جديدي ياد بگيرم  و از دانش خودم كه قبال كسب كرده بودم 

 .استفاده كنم و بتوانم كم وكاستي هاي خود را برطرف سازم

 :تشكيالتي و شركتنمودار  3-1-

در اين دفتر سه سيستم كامپيوتر مي باشد كه يكي از انها به صورتي برنامه نويسیي 

شده است كیه  صورتحسیاب مشیتري هیا كیه بیراي خريید سيسیتم كیامپيوتري بیه انجیا 
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مراجعه مي كنند قرار دارد وديگري سيستمي مي باشد كه مهندس كیامپيوتر بیا ان 

 از ان استفاده مي كنند.كار مي كند،يک سيستم ديگر كه براي تعميرات 
    

  انجام ميگيرد شركتشرح كلي فعاليت هايي كه در آن  -1-4

 windows server2012و  windows  8 , windows 7 نصب ويندوز هاي  -1

 تايپ -2

 طراحي وب سايت براي متقاضيان-3

 اسمبل سيستم كه فروخته مي شد.-4

 عيب يابي سيستم -5

 نصب برنامه هاي كاربردي -6

 تعمير مادر برد و ديگر قطعات كامپيوتري-7

 فروش كليه قطعات كامپيوتري-8

  فعاليت هاي مرتبط با رشته تحصيلي   -1-5

نصب و راه  –نصب و راه اندازي مودم  -نصب برنامه هاي كاربردي  –نصب ويندوز 

تميز كردن قطعات  –اسمبل يک كامپيوتر  – شركتبه كمک كاركنان  adslانداز 

به كاركنان  excel  ،wordآموزش  –كارت گرافيک  – cpu   ،ramر از جمله كامپيوت
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به  شركتوصل كامپيوتر هاي  –عوض كردن قطعات خراب شده كامپيوتر  – شركت

 .اينترنت 
 

 فصل دوم

 فعاليت هاي انجام شده ) فعاليت هاي واگذار شده به دانشجو جهت كارآموزي ( -2-1

، جستجوي اطالعات مورد نياز كاركنان ،  بل كامپيوتراسم،  نصب انواع سيتم عامل ها

پشتيبان گيري از كليه اطالعات موجود به صورت منظم ، تايپ نامه هاي اداري در 

و پرينت گرفتن از تايپ نامه هاي اداري ،  از بين بردن ويروس ها  word 2013محيط 

ي اطالعات مورد نياز در كامپيوتر و بروزرساني ويروس كش ، افراد در سامانه ، جستجو

، و دريافت ايميل ، نصب نرم  excelي در محيط شركتكاركنان ، تشكيل نمودار 

بر روي سيتم ، نصب نرم افزار آفيس و فشرده  8( ، نصب ويندوز neroافزار هاي رايت )

سازي ، نصب نرم افزار مديريت اينترنت ، تايپ نامه هاي اداري براي مكان هاي مختلف 

 ي نامه هاي رسيده به اداره ، ثبت اسناد اداري.و دسته بند

آشنايي با شبكه و انواع سرويس هاي  - dreamweaverطراحي وب سايت با نرم افزار 

كابل به كار برده  -انواع روش هاي دسترسي به خط انتقال اطالعات در شبكه  -آن 

با ويروس ها و مبارزه  -در شبكه و استاندارد به كار رفته در اتصال سيم هاي شبكه 

بر روي تک تک   Fire Wallنصب نرم افزار  -مخرب ها در يک شبكه كامپيوتري 

آشنايي  - شركتسيستم ها براي محافظت در برابر حمالت و نفوذ در سيستم هاي 

 Active Directoriآشنايي با دامين و طريقه ساختن يک  - PHCPو    DNSبا

Domain - ينه نرم افزارفعاليت هاي صورت گرفته در زمOffice 2013 - دهي شركت

 شركتفايل ها و پرونده ها در 
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 تعريف فعاليت هاي واگذار شده -2-2

 (File Server)دستگاه فايل سرور 

اين وسيله سخت افزاري است با وسايل ذخيره سازي حجيم و سريع و پايدار)مانند ديسک 

امنيتي به وسيله كاربران سخت( كه روي آن انواع پرونده ها با در نظر گرفتن سطوح 

از نقاط مختلف شبكه ذخيره و مورد استفاده قرار مي گيرد ويژگي هاي سخت افزاري 

مي باشد البته در   Cpuو پردازنده قوي   Ramكه دارد داراي هارد خيلي باال و حافظه 

 Fileاين تكنولوژي سخت افزار ها به تنهايي كافي نبوده و بايد نرم افزار خاص 

Server   بازيابي و مديريت ,نحوه ذخيره سازي,نيز در كنار سخت افزار سرويس دهنده

در   (Print Server)اينگونه كارها را به نحو احسن در شبكه انجام دهد دستگاه 

 شبكه هاي كامپيوتري :

اين سرويس دهنده شبكه سخت افزاري است همراه با نرم افزار كه تعدادي چاپگر 

 Print Jobبران تحت كنترل آن هستند كارهاي چاپي يا همان متناسب با نيازهاي كار

ال مي شود به وسيله اين ام اند ام كه در نقاط مختلف شبكه به وسيله كاربران 

قرار مي گيرند سپس كار  Queueسرويس دهنده دريافت شده و ابتدا در يک صف 

مستقيم  چاپي از صف تحويل چاپگر مربوطه مي شود چاپگر ها ممكن است به صورت

به سرويس دهنده متصل بوده و يا به صورت غير مستقيم از طريق سيستم هاي ديگر 

تحت مديريت سرويس دهنده باشند مهم آن است كه چاپگر ها تحت كنترل سرويس 

 دهنده چاپ اداره مي شوند .

  CDROMاين سرويس دهنده نيز سخت افزاري است كه براي اشتراک گذاري منابع 

 فاده مي شوند .است DVD/ROMو 
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و البته موادر و سرويس هاي ديگري نيز وجود دارد كه هر كدام مي توانند نقش 

 اساسي را در شبكه ايفا كنند ولي در اينجا از گفتن تمامي موارد خودداري مي كنيم 

 : شركتنام و نوع كابل هاي بكار برده شده در شبكه 

استفاده كرده   Cat 6هاي مربوطه از كابل  شركتدر بستن شبكه سيستم ها در 

مي باشد  و وقتي من علت اين را كه چرا در   MG 144آن نيز   بودند و سرعت اينترنت

بستن شبكه هاي خود  از چنين نوع كابلي استفاده  كردند جويا شدم فهميدم كه 

مهمترين علت آنها عدم ايجاد نويز بوده و اين كابل ها خيلي كم دچار نويز مي شوند و 

ي بسيار بااليي دارد به همين علت از اينگونه كابل براي پياده سازي شبكه كاراي

-Tبه كانكتور از استاندارد  UTPاستفاده گشته است به منظور اتصال كابل هاي 

568B  استفاده كرده بودند كه داراي هشت پين بود كه ترتيب قرارگيري رنگ ها

 :به صورت زير بود  RG45درون اتصال 

 يسفيد / نارنج

 پين دوم : نارنجي

 پين سوم : سفيد / سبز

 پين چهارم : آبي

 پين پنجم : سفيد / آبي

 پين ششم : سبز

 پين هفتم : سفيد / قهوه اي

 پين هشتم : قهوه اي 

 جهاد كشاورزي : شركتكامپيوترها و نحوه ارتباط سيستم ها با يكديگر در 
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 23ردم چيزي بالغ بر ي كه من به عنوان كارآموز در آنجا فعاليت مي كشركتدر 

 23بود كه اين  Serverو يک هماهنگ كننده و كنترل كننده  Clientكامپيوتر 

استفاده مي شد و سرور نيز توسط مديريت محترم  شركتكامپيوتر توسط كارمندان 

بررسي و كنترل مي شد . كامپيوتر سرور و كامپيوتر هاي كالينت توسط  شركت

با همديگر در ارتباط بودند نحوه بسته شدن  Switchو دو عدد  Routerيک عدد 

 شركتنيز به صورت ستاره اي بود طبق گفته مديريت محترم  شركتشبكه هاي 

هستند كه علل   Stareهاي بزرگ و تجاري داراي آرايش شبكه اي  شركتاكثريت 

ها نوع شبكه خودشان را از نوع  شركتمختلفي دارد كه باعث گشته كه اكثريت 

 رار دهندستاره اي ق

 شركتدر اين  Starعلل استفاده از توپولوژي 

قطع شدن يک خط به طور معمول بقيه شبكه را تحت تاثير خودش قرار نميدهد   -الف

. 

اگر از سوايتچ استفاده شود امكان تبادل اطالعات دو به دو به صورت همزمان  -ب

 نجام شود .وجود دارد درنتيجه حجم ترافيک بيشتري در واحد زمان مي توند ا

استفاده شود چون ترافيک مقصد به يک   Switchاگر در اين آرايش شبكه از -ج 

ال نمي شود لذا ترافيک نا ام اند ام ديگر   Portايستگاه روي گذرگاه هاي 

 خواسته كاهش يافته و ضريب ايمني در تبادل اطالعات افزايش مي يابد

ر اكثريت زمان ها مي تواند مفيد اما درست است كه استفاده از اين آرايش شبكه د

واقع باشد اما به نظر من اين آرايش هم مي تواند داراي يک سري معايب باشد كه در 

 ذيل ذكر شده است
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اگر در اين آرايش به هر دليلي كامپيوتر مركزي يا به عبارت ديگر همان  •

كار تمامي  از كار بيفتد فعاليت كليه شبكه از كار افتاده و در  Serverكامپيوتر 

ها و  شركتسرويس گيرنده ها مشكل ايجاد مي كند ولي معموال امروزه در تمامي 

ادارات از كامپيوتري با سخت افزار هاي بسيار قوي به عنوان سرور استفاده مي كنند 

 كه خيلي كم پيش مي آيد كه كامپيوتر سرور دچار ايراد شود .

 امنيت شبكه

سيستم  34داراي چيزي بالغ بر  شركتر كردم همانطور كه در قسمت باال نيز ذك

كامپيوتري مي باشد كه اين كامپيوتر ها توسط يک سرويس دهنده سرور با 

همديگر در ارتباط هستند همانطور كه مي دانيد امنيت در يک شبكه بسيار مهم 

مي باشد به طور كلي معنا و مفهوم امنيت شبكه جلوگيري از دسترسي كاربران غير 

شبكه بوده است در ايجاد امنيت شبكه براي هر يک از كاربران حقوق معيني مجاز به 

در نظر گرفته مي شود و كاربر هنگام اتصال به شبكه بايد نام و گذرواژه خود را 

وارد كند سرور معتبر بودن تركيب اين نام و گذرواژه را كنترل مي كند سپس با 

وزهاي دسترسي كاربران كه روي سرور استفاده از آن و با توجه به بانک اطالعاتي مج

موجود است دسترسي كاربر مورد نظر را به منابع اشتراكي قبول و يا رد مي كند  در 

محيط شبكه بايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه داده هاي حساس و مهم محفوظ 

ار باقي مي ماند و فقط كاربران مجاز مي توانند به آن ها دسترسي داشته باشند اين ك

نه تنها براي امنيت اطالعات حساس بلكه براي حفاظت از عمليات شبكه نيز اهميت 

دارد هر شبكه بايد در برابر خسارات عمدي و يا غير عمدي محفوظ نگه داشته شود به 

 شركتميگفت كه امنيت در شبكه ي سيستم   شركتهمين خاطر مديريت محترم 

منيت را آنقدر سخت گيرانه فراهم كرد تا بايد به طور متعادل صورت بگيرد و نبايد ا
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كاربران براي استفاده از فايل هاي خودشان نيز دچار مشكل شود در اينجا من به اين 

نتيجه رسيدم كه بايد امنيت شبكه به طور متعادل برقرار باشد يا در حد مورد نياز 

 امنيت برقرار باشد .

 كند به شرح زير بود : علل عمده اي كه مي توانست امنيت شبكه را تهديد 

 دسترسي غير مجاز كاربران به اطالعات شبكه و دستكاري اطالعات  •

 سوء استفاده الكترونيكي •

 سرقت رفتن اطالعات محرمانه شبكه•

 وارد شدن خسارات عمدي و يا غير عمدي به اطالعات شبكه•

بران براي مدير شبكه با پياده سازي اين امنيت هاي شبكه اي و دادن مجوز به كار

ورود به شبكه تضمين مي كند تا شبكه در برابر تهديدات امنيتي همچنان محفوظ و 

ايمن باقي بماند در ضمن به اين مساله نيز بايستي دقت داشت كه برقراري امنيت و 

هاي بزرگ همراه با  شركتها يكسان نيست و  شركتايمني اطالعاتي براي تمامي 

كوچک با امكانات  شركته محافظت دارد تا يک سيستم هاي زياد نياز بيشتري ب

 كمتر 
 

 جهاد كشاورزي : شركتمقابله با ويروس ها در شبكه كامپيوترهاي 

ويروس هاي مخرب و خطرناک روز به روز رايج تر مي شوند به همين دليل بايد در روال 

هاي امنيتي شبكه به حساب آيد با توجه به اين كه هيچ برنامه ويروس يابي نمي 

تواند تمامي ويروس ها را از بين ببرد ولي اين برنامه ها ميتوانند حد اقل كارهاي زير 

 را انجام دهند :

 جلوگيري از فعاليت هاي ويروس هاي خطرناک و مخرب •

 از بين بردن اكثريت ويروس هاي موجود در يک سيستم  •
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 اصالح خرابي ها و آسيب هاي وارد شده توسط ويروس ها •

 ا ويروس ها به محض شروع فعاليت آن هامقابله ب •

هاي ديگر مي تواند  شركتها و  شركتجلوگيري از دسترسي هاي غير مجاز در 

بهترين راه براي مقابله با ويروس باشد و چون جلوگيري كليد حل اين مشكل است 

هاي ديگر بايد اطمينان داشته باشد كه تمامي اقدامات  شركتيا  شركتمدير 

 ورت گرفته باشد .امنيتي الزم ص

 براي جلوگيري از ورود غير مجاز به سيستم هاي كاربران  Fire Wallنصب 

ي كه در شركتاين نرم افزار به عنوان مهمترين بخش براي كنترل حمالت اينترنتي در 

آن فعاليت مي كردم بود و در آن تمامي سيستم ها داراي نرم افزار ذكر شده بودند تا 

ر حمالت اينترنتي محفوظ نگه دارد ديوارهاي آتش به صورت نرم سيستم ها را در براب

افزاري و سخت افزري موجود است كه اطالعات ام اند ام الي به وسيله دو شبكه ارسالي 

براي اتصال به اينترنت از يک ديوار آتش براي  شركترا كنترل و فيلتر مي كند در 

ه از ديوار آتش تمامي دسترسي به اطالعات استفاده مي كرديم بدون استفاد

كامپيوتر هاي موجود در شبكه داخلي قادر به ارتباط با هر سايت و هر شخص بر روي 

اينترنت بوده و از طرف ديگر كامپيوتر هاي ديگر نيز به راحتي قادر خواهند بود به 

رايانه هاي شخصي و شبكه هاي كامپيوتري ديگر به راحتي وارد شوند و دزدي 

هند بنابر اين تمامي سيستم ها را تک به تک چک كردم تا همگي اطالعات انجام د

مربوطه جلوگيري  شركتفاير وال آن ها فعال باشد تا از بروز اين مشكالت در شبكه  

به عمل آيد . در صورتي كه بخواهيد از فاير وال موجود بر روي ويندوز سيستم خود 

ير را براي فعال كردن آن انتخاب استفاده كنيم و آن را فعال كنيم مي توانيم مراحل ز

 كنيم .
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Start >> Control Panel >> Windows Fire Wall 
 شركتدر   DNS ( Domain Name System)آشنايي با 

نرم افزاري چون عمده كاري بر روي شبكه انجام مي گرفت با  شركتدر اين 

مورد داشتم آشنا شدم و برداشتي كه درباره اين  DNSتكنولوژي ديگري نيز به نام 

مي باشد كه براي  TCP\IPها در واقع يكي از پروتوكل هاي  DNSفهميدم كه 

در اينترنت بكار مي رود هرگاه سيستمي از يک نام  IPتبديل اسامي به آدرس هاي 

FQDN  استفاده كند از سرورDNS  تقاضا مي كند آدرسIP  معادل آن اسم را معين

 شبكه به آن دسترسي پيدا كند .كند تا بتواند به وسيله آن آدرس در 

 :DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol)آشنايي با 

TCP/IPاين سرويس يكي از قابليت هاي  مي تواند اين سرويس را  1111بوده و سرور  

ارايه كند در واقع اين سرور در يک شبكه وظيفه دارد به سرويس گيرنده ها يک 

IPآدرس  نيز بتوانند از شبكه استفاده كند اين سرويس  اختصاص دهد تا آن ها 

امكان پيكره بندي خودكاربه سرويس گيرنده ها را در لحظه ي شروع مي دهد اين 

 سرور روش توزيع اين قابليت را به صورت اجاره اي انجام مي دهد يعني براي مدت معيني

 IP در اختيار   Client است دوباره تقاضاي قرار مي گيرد و پس از پايان مدت اجاره الزم    

 .خالي را به آن اختصاص دهد 

 

1101نحوه نصب و راه اندازی ویندوز   

بيتي دارد ، در صورتي كه  64در حال حاضر فقط نسخه  2412ابتدا الزم به ذكر است كه ويندوز 

 ESXIفقط بر روي  Vmwareبخواهيد بر روي سرورهاي مجازي نصب كنيد از سري نرم افزار هاي 

 نصب است. قابل 5.1
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 را در سي دي رام قرار مي دهيم. 2412ز ويندو  ابتدا سي دي

 
 

در مرحله ابتدايي زبان نصب و فرمت تاريخ و ساعت را از شما مي پرسد كه شما بر اساس 

كنيد و حتي در اين مرحله مي توانيد اولين زبان  دلخواه زبان و ساعت خود را انتخاب مي

 صفحه كليد خود را انتخاب كنيد.

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/666177.1.JPG
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را  installدر اين بخش شما مي توانيد در صورتي كه اولين بار نصب مي كنيد گزينه 

 كرديد و ايراد داره آنرا تعميير كنيد.انتخاب كنيد و يا اگر قبال نصب 

         

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/7674.2.JPG
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 در بخش باال من نصب را انتخاب كردم كه االن شروع به نصب مي كند

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/5164.3.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/5706.4.JPG
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اين مرحله ما نمونه سيستم عامل هاي متفاوت از قبيل استاندارد و ديتاسنتر كه مي در 

 . بينيم مي را  توانيم گرافيكي را انتخاب كنيم

 

 م طبق معمول هميشه براي نصب نياز به قبول توافقنامه درج شده را داري

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/2766.5.JPG
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در اين قسمت اگر تنظيمات قبلي داشته باشيد از طريق گزينه اول مي توانيد آنرا به 

روز كرده و يا تغييرات دهيد و يا به صورت دلخواه در قسمت پايين تغيرات مربوط به 

 .خودتون را انجام دهيد

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/62143.6.JPG
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در اين مرحله مي توانيم فضاي هارد را تقسيم بندي كرده و بر اساس دلخواه خودمان به 

چند پارتيشن با فضاهاي متفاوت داشته باشيم كه در اين مرحله من كل فضا را به 

 .اختصاص ميدهم ( C )درايو اصلي 

  

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/4666.7.JPG
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 مراحل نصب و كپي فايل هاي ويندوز شروع مي شود 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/3750.8.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/3750.8.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/3750.8.JPG
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http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/4705.9.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0763.10.JPG
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 اتمام مراحل كپي و نصب و سيستم به صورت اتوماتيک ريستارت ميشود

  

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0763.10.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0763.10.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/1018.12.JPG
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بعد از نصب وارد تنظيمات اوليه مدير سيستم مي شويم كه اولين تنظيم مربوط به 

 كلمه عبور مي باشد

شما اين قابليت را داريد در صورتي كه كلمه عبوري را وارد مي  2412و  3در ويندوز 

كنيد با كيک بر روي تصوير چشم كلمه عبور خود را مشاهده كنيد تا در صورت 

 كنيد. اشتباه آن را ويرايش

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0167.13.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0167.13.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0167.13.JPG
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http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0172.14.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0172.14.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0172.14.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0172.14.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0172.14.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/7776.15.JPG
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 صفحه الگين مدير سيستم
 

 

 

 
 

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/3377.16.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/1070.17.JPG
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http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/5415.18.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/6712.19.JPG
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http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/2553.20.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0042.21.JPG
http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0042.21.JPG
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مایکروسافت  0.8نصب ویندوز    

 
پس از قرار دادن ديسک در رايانه و طي مراحل اوليه نصب، پنجره اي مانند تصوير زير به شما نمايش 

داده مي شود كه در آن مي توانيد تنظيمات زبان هاي مورد استفاده در صفحه كليد و سيستم 

 .خود را مشخص كنيد

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/1256.22.JPG
http://www.bartarinha.ir/fa/news/101272/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-81-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
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ويندوز را در سيستم خود داريد  ( Install ) در صفحه بعدي از شما پرسيده مي شود كه قصد نصب

كند  ( Repair ) نصب شده در سيستم شما را تعمير ۸و يا دوست داريد كه اين ديسک ويندوز 

 .كليک مي كنيم Install كه ما براي نصب نسخه جديد ويندوز بر روي سيستم بر روي دكمه

 

 

 

ويندوز را وارد كنيم تا مربوط به سيستم عامل  Product Key حال نياز است كه سريال و يا همان

 .براي رفتن به مرحله بعدي نصب اين سيستم عامل روشن شود Next دكمه
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عامل كه توسط كمپاني در مرحله بعد مجموعه قوانين مربوط به استفاده از اين نسخه از اين سيستم 

 I accept مايكروسافت تنظيم شده است نمايش داده مي شود كه با تيک دار كردن گزينه

this license term  آن را قبول كنيم و سپس بر روي دكمهNext  كليک كنيم همانطور كه

 .مشاهده مي كنيد در متن نمايش داده شده در اين صفحه ذكر شده است

 

 
 

حال نوبت به آن رسيده است كه انتخاب كنيد كه دوست داريد كه ويندوز فعلي نصب شده در 

بروزرساني شود و يا به طور كل دوست داريد از اول اين نسخه از ويندوز بر  ۸سيستم شما به ويندوز 

سيستم شما نصب شود. با انتخاب گزينه اول فايل ها و تنظيمات شما بعد از نصب اين نسخه از  روي
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ويندوز از بين نمي روند و در نسخه جديد نيز مي توانيد از آن ها استفاده كنيد اما با انتخاب 

تعيين مي كنيم كه تنها مي  Custom: Install Windows only advanced گزينه دوم يعني

 .م ويندوز در يكي از پارتيشن ها و يا همان درايو سيستم ما نصب شودخواهي

 

 
 

ليست پارتيشن ها و يا بهتر است بگوييم درايو موجود در هارد ديسک ما نمايش داده مي شود و 

نيز نمايش داده مي شود  ( Free Space ) ر يک از آن ها مقدار فضاي كلي و فضاي خاليبراي ه

كه با توجه به آن ها مي توانيد مناسب ترين درايو را براي نصب ويندوز انتخاب كنيد و به مرحله 

 بعد برويد. همچنين اگر دوست داريد قبل از رفتن به مرحله بعد يكبار درايو و يا پارتيشن مربوطه

كنيد تا همه اطالعات موجود در آن پاک شود و براي نصب ويندوز آماده  ( Format ) را فرمت

اين كار را  Drive Options سازي شود مي توانيد با انتخاب آن درايو و كليک بر روي گزينه

 .انجام دهيد
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بر روي سيستم شما و ممكن است در  ۸حال ويندوز شروع مي كند به عمليات كپي و نصب ويندوز 

اين بين چند بار نيز سيستم شما راه اندازي مجدد شود به صورت خودكار كه اين براي نصب اين 

 .نسخه از سيستم عامل بر روي سيستم شما الزم است

 

 
 

بعد از نصب ويندوز بر روي سيستم شما سيستم به صورت خودكار توسط برنامه نصاب راه اندازي 

مي شود و شما وارد مراحلي مي شويد كه در آن ها نياز است تنظيمات حساب  ( Restart ) مجدد

بهتر است توضيحات بيشتر را بر روي تصاوير  .ي خود را براي استفاده از ويندوز وارد كنيدكاربر

 .درج شده در پايين مشاهده كنيد تا با انجام اين فرآيند نيز به خوبي آشنايي پيدا كنيد
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 Office 2013فعاليت هاي انجام شده من در زمينه نرم افزار 

اكثريت كارها بر روي كارهاي گرافيكي و طراحي وب سايت اما  شركتدر اين 

نيز  Excel, Access, Wordي از نرم فزار هاي براي انجام برخي از امور تايپي و.. كم

استفاده مي كردند كه همين امر باعث شد تا من بتوانم در زمينه هاي تايپي و ارسال 

و دريافت نامه ها و همچنين بازيابي اطالعات در سيستم نيز فعاليت قابل توجهي داشته 

گاني و نامه هاي باشم و من هم به علت تايپ سريع كه داشتم اكثريت نامه هاي باي

را تايپ  و امور  شركتالبته با فرمت و قالب تعيين شده توسط رياست شركت رسمي 

هاي معتبر ديگر را نيز در كنار اين  شركتديگري از جمله ارسال ايميل و فكس به 

 مسايل انجام ميدادم . 

 به شرح زير است  Exel, Accessكارهاي انجام داده شده در محيط هاي 

 Excelي نياز به برنامه شركتسبه حقوق و مخارج كارمندان و تشكيل نمودار براي محا

 داشتيم تا بتوانيم جمع هزينه ها و براورد مالي ساليانه را تعيين كنيم.
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يک برنامه صفحه گسترده مي باشد كه ميتوان در آن فرمول  Excel :Excelكار با 

 رد نياز را انجام داد.نويسي و تشكيل چارت يا همان نمودار و رسم جداول مو

كه مي توان در هر   sheetيک صفحه گسترده اكسل تشكيل شده است از سه تا 

 كدام از آنها جدول و نمودار يا چيز ديگري داشت.

ها  sheet:براي اين كار اول از همه در يكي از اين  Excel 2013ساختن نمودار در 

را كليک مي كنيم .از  Chartگزينه  Insertجدول خود را مي سازيم سپس از منوي 

را  Nextنوع و شكل نمودار را مشخص كرده وسپس گزينه  Standard Typeقسمت 

كليک كرده و سپس پنجره اي مطابق شكل پايين براي شما ظاهر مي شود.در 

محدوده خانه ها را جهت كشيدن نمودار مشخص كرده ودر قسمت  Data Rangeقسمت 

Seriesشخص كرده و سپس گزينه نوع سطري يا ستوني رامNext  را كليک كرده و

پنجره ديگري باز ميشود ودر آنجا نام نمودار و ارزش خانه ها و ..... را مشخص كرده و 

را برگزيده و نمودار ما  Finishرا انتخاب كرده و در اخر گزينه  Nextباز هم گزينه 

 ساخته مي شود.

 دهي فايلها و پرونده هاشركت

د كردم كه به جاي اينكه اسناد را هميشه براي مطالعه و من كاري راپيشنها

 بايگاني از فايلها در بياوريم

يک بانک اطالعاتي با كامپيوتر درست كنيم و به هر پرونده شماره منحصر به فرد 

بدهيم و بتوانيم با شماره كل اطالعات پرونده را در عرض چند ثانيه در مانيتور نمايش 

س  كامپيوتر كه كارمند آنجا بود برنامه نويسي را دهيم.من با كمک يک مهند

شروع كرديم و كم كم يک برنامه ساده ساخته و بعد به مرور آن را توسعه داديم 

خيلي جالب بود و مي گفت كه در  شركتالبته اين پيشنهاد من از نظر ريييس 
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ها از قبل نيز چنين پيشنهادي صورت گرفته ولي به خاطر اينكه اكثريت كار شركت

بر روي طراحي و كار گرافيكي بوده كمتر به اين موضوع توجه شده است و به 

كارمندان قول داد تا اين موضوع را با كمک مهندسين كامپيوتر مجرب دنبال كند 

. 

 شركت انجام كارهاي اينترنتي مورد نيازو ضروري

نجام بود را هم ا شركتكارهاي مربوط به اينترنت هم كه مورد نياز  شركتمن در 

مي دادم و اگر بخواهم به يكي از آن ها اشاره كنم مي توانم بگويم كه من روزانه 

را چک مي كردم و سفارشات جديد رسيده و ثبت شده در وب سايت را  شركتوب سايت 

مي رساندم و در صورت نياز اگر قرار به ثبت  شركتبه اطالع مسولين ذيربط در 

را آپديت مي كردم و اطالعات جديد را  كتشراطالعات جديدي در سايت بود سايت 

وارد سايت مي كردم  و يكي ديگر از كارهايي كه من در محيط اينترنت در 

براي  شركتانجام مي دادم سرچ اطالعات مورد نيازي بود كه كاركنان  شركت

انجام  كارهاي خود به آن نياز داشتند از قبيل ارسال ايميل و گرفتن سفارشات از 

هاي سفارش دهنده وروزانه وب  شركتختلف و يا ارسال فكس به مديران هاي م شركت

سايت راچک مي كرديم وسفارشها را ثبت وانجام مي داديم، هر دو سه روز يكبار وب 

 سايت راآپديت ميكرديم،

همچنين آنتي ويروس سيستم ها راآپديت مي كردم و ايميلهاي دريافتي را بررسي و 

واقع اينترنت به عنوان يک عنصر حياتي در سيستم به آنها پاسخ مي دادم. در 

زياد انجام مي شد و  شركتماقلمداد مي شد. از آنجايي كه كارهاي اينترنتي نيز در 

كارمندان وسايلي از قبيل فلش و .. را به سيستم ها وصل مي كردند امنيت سيستم 

ستم ها ويروسي در برابر مقابله با ويروس خيلي مهم و حياتي بود و در صورتي كه سي
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مي شد ممكن بود اطالعات حياتي زيادي از سيستم ها پاک و يا به هر نحوي خراب 

شود به همين خاطر من در تمامي سيستم ها آنتي ويروس نصب و هر روز سيستم ها را 

به صورت آنالين آپديت ميكردم تا در برابر حجوم هر نوع تروجان و ويروس بر روي 

به عمل ايد و اين امر كاري بسيار حرفه اي به نظر مي  جلوگيري شركتسيستم هاي 

مورد  شركتآيد ولي متاسفانه در طول مدت كارآموزيم يک سيستم از سيستم هاي 

حجوم ويروسي بسيار قوي قرار گرفت كه منجر به تخريب سيستم عامل و تعويض آن شد 

يري شده بود و ولي خوشبختانه اطالعات مورد نياز توسط كاربر آن سيستم پشتيبان گ

اطالعات دوباره برگشت و من در اينجا به اهميت به سزاي پشتيبان گيري از اطالعات 

مهم پي بردم و ياد گرفتم كه يک كاربر رايانه بايد هميشه از اطالعات خود نسخه 

پشتيبان تهيه كند چون سيستم به راحتي در مورد حمالت ويروس هاي كامپيوتري 

ات مي توان گفت كه امروزه مواردي از جمله ويروس ها و آسيب پذير بوده و به جر

 هكرها تهديداتي در برابر حفظ اطالعات سيستم به شمار مي روند.

 

 فصل سوم
 

  كامپيوتر ريآموزش عيب يابي و تعم

  وتريكامپ ريعيب يابي و تعم يبرا ييراهنما

 

  مشكل 3-1

نمي شود، بعضي وقت ها هم غير عادي شده، بعضي وقت ها هيچ برنامه اي باز  ويندوز

 برنامه ها اصال كار نمي كنند
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  1 حل سريع راه 3-2

برويد و  windowsupdate.microsoft.com سايت روز آمد سازي ويندوز در نشاني به

 آخرين وصله پينه هاي ويندوز خود را دانلود كنيد

گيرد بخواهيد ويندوز اكس پي را طوري تنظيم كنيد تا آپديت ها را خودش ب اگر

، به  properties و انتخاب گزينه My computer و نصب كند، با كليک راست روي

را عالمت  Automatic(Recommended) رفته و گزينه Automatic Updates صفحه

انجام  Automatic كنترل پنل و آيكون ق، اين كار را از طري 7بزنيد. در ويندوز 

 دهيد. 

حفره هاي امنيتي ويندوز تهيه شده اند. اما  وصله هاي ويندوز براي بستن بيشتر

،  Bluetooth  ،Wi-Fi بعضي وصله ها هم براي حمايت از تكنولوژي هاي جديد، از قبيل

 .عرضه مي شوند Directx يا

 

  2حل سريع  راه 3-6

 Add Remove ، به سراغ 2اصالح بزرگي است، براي حذف سرويس پک  2پک  سرويس

programs اب گزينه رفته و با انتخ Windows 7 روي دكمه Remove  كليک

نصب كرده ايد  2كنيد. ولي يادتان باشد كه هر برنامه اي كه بعد از سرويس پک 

 print : هر چه رويمشكل خراب است ماشين بي درد سر چاپبايد دوباره نصب شود

كليک مي كنيد، هيچ اتفاقي نمي افتد. مثل اين كه پرينتر به خواب رفته. نگاه 

 ي كنيد مي بينيد پرينتر روشه است و كابل هم درست وصل شده استم

يابي سريع: با استفاده از برنامه عيب يابي خود پرينتر يک تست سريع انجام  عيب

دهيد. دستورالعمل اين كار در دفترچه راهنماي كاربر آمده است. معموال بايد دكمه 
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داريد. اگر نتيجه آزمايش مثبت  اي را روي خود پرينتر فشار بدهيد و چند ثانيه نگه

يک اتصال ايراد دارد يا نرم افزار مشكل  ت،بود،پس مشكل از خود پرينتر نيس

چاپگر خود را خالي كنيد. ممكن است يک دستور  ( Queue ) صف حل سريع راه.دارد

 چاپ قفل شده مانع از اجراي بقيه دستورات چاپ شده باشد. 

 

 وتريكامپ يها بوق -3-3

 د،يديچند بوق منقطع را شن ايممتد  يبوقها يصدا انهيهنگام روشن كردن رادر  اگر

 دنيدشنيبه شما بگو يمهم زيدارد چ يسع انهيچون را د؛ياز كنار آنها نگذر يبه آسان

خوب است و  زياست كه همه چ نيا ياز بوت شدن سامانه به معنا شيكوتاه پ يتک بوق

كوتاه  ياز تک بوق ريغ ييهر صدا دنيشن در قطعات سامانه وجود ندارد، اما يمشكل

در سامانه است. با توجه به  ياساس يراديا انگريممتد و منقطع( ب يبوقها يعني)

كنند،  ياز آنها استفاده م BIOS ساخت يها نهكه كارخا يمتفاوت ياستانداردها

هر عالمت به چه معناست به دست آورد و هر  نكهيدر مورد ا يتوان راهكار خاص ينم

متفاوت دارند كه الزاماً  ياز به صدا در آوردن بوقها يها منظور خاصBIOS دام ازك

به صدا درآمدن  Dell ياز سامانه ها ينمونه، در بعض يبرا ستين كساني گريكديبا 

درست كار  اي کينبودن كارت گراف يتک بوق و سپس دو بوق پشت سر هم به معنا

مراجعه به دفترچه  باجا نخورده باشد نكردن آن است. مثالً ممكن است كارت درست

 يدر مورد الگو ديتوان يم BIOS كارخانه سازنده ينترنتيا تيسا ايمادربورد  يراهنما

منابع  نياز ا دي. اگر نتوانستديكن هيته يبوق زدن آن اطالعات خوب يچگونگ

با تا  ديذكر شده در آن مراجعه كن تيبه سا ديتوان يم د،يبه دست آور ياطالعات خوب

 .ديمختلف آ شو يدر نمونه ها BIOS زدن بوق يانواع الگو
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LED وتريكامپ يها 

پشت آنها قرار گرفته  ( LED ) ييچراغها د،يجد يدر مادربوردها نها،يبر تمام ا عالوه

دهد. مثال،  يبه كاربر م يمتفاوت يامهاياست كه با نوع خاموش و روشن شدنشان پ

حتمًا به  شتر،يب اتياز جزئ يآگاه يمشكل دارد. برا مشاهده نور زرد اغلب خبر از وجود

در  يسخت افزار يوجود مشكل دي. شاديمراجعه كن بوردكارخانه سازنده مادر تيسا

 . كرده باشد جاديا يبوت شدن سامانه خلل نديفرا

 وتريكامپ قطعات

. ديكار را شروع كن س،يو آزاد كردن تمام اتصاالت پشت ك انهيخاموش كردن را با

. اتصاالت تمام كابلها را ديو سپس در آن را باز كن ديبخوابان نيزم يرا رو سيك

 ياز جا خوردن درست كارتها و ماجول ها ن،يتا درست برقرار باشد. همچن ديكن يبررس

 ي. اگر هر كدام از آنها را فشار مديكن صلحا نانيخود اطم يحافظه در اسالت ها

رسد كه درست در  يحال به نظر م نيبا ا كند و يخود حركت نم ياز جا يول د،يده

خود خارج  يرا كاماًل از جا DIMMخود قرار نگرفته است، بهتر است كارت يا يجا

و  ديرا ببند سي. بعد از آن، در كديخود قرار ده يو دوباره آن را سر جا ديكن

نداشته  يخوب يهاRAM . اگرديو آن را روشن كن ديپشت آن را وصل كن يكابلها

در صورت جا خوردن درست آنها در اسالت مربوط، باز هم ممكن است آنها  يحت د،يباش

  .ديسامانه دردسر درست كن يبرا

و بدون مشكل  يبدرست يس ي. اگر پديخود بگذار يجا اي نيگزيقطعه جا افتيدر 

با  ديتوان يم ،يقطعات الحاق ي. براديمشكل دار ديبوت شد، حتماً با قطعه جد

 .ديس حاصل كنفروشنده قطعه تما
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  وتريكامپ تورينكردن مان كار 3-14

 چياما ه د،يآ يهم باال م ندوزيشود، و يبوت م انهيرا يمشكل چيبدون ه يگاه

كارت  يمورد ممكن است عالمت خراب نيشود، ا ينم دهيد شگريدر نما يريتصو

 يرا بررس شگريپشت نما ريكابل برق و كابل تصو ابتداباشد شگرينما اي کيگراف

 يعاد زيسوكت سر كابلها شكسته نشده باشد. اگر همه چ يها نيپ ديني. ببدينك

. ديكن شيآن را آزما يگريد يس يبه پ شگريبا متصل كردن نما ديتوان يبود، م

متصل  وبيمع يس يرا به پ يگريد شگريسالم بود، بهتر است نما شگرياگر نما

كارت  اياتصاالت شل است  ايحتمًا  د،يكن يمشاهده نم يري. اگر همچنان تصوديكن

و  ديرا باز كن سيو در ك ديرا خاموش كن انهيرا ن،يخراب شده است. بنابر ا کيگراف

-on کياگر كارت گراف ر؟يخ ايكارت درست در اسالت خود جا خورده است  دينيبب

board ديک باشيكارت گراف کي هياست، به فكر ته! 

 

 عيب از سخت افزار كامپيوتر فعر

ن آموزش مي خوانيد، يک راهنماي تواند شما را به سمت يافتن مشكل جامع در اي آنچه

 . براي عيب زدايي از كامپيوترتان نيست اما مي كامپيوتر راهنمايي كند

  بعد از فشردن دكمه پاور كامپيوتر روشن نشد اگر

كنيد آيا سيم برق متصل است؟ آيا سر ديگر سيم برق متصل شده است؟ پشت  بررسي

رتان وجود دارد چک كنيد. از اتصال صحيح منبع تغذيه به سوييچي كه در كامپيوت

مادربرد اطمينان حاصل كنيد. كابل برق فالپي را چک كنيد. اگر هيچ يک از اين 

به مادربرد متصل است به غير از  كهكارها نتيجه نداد در مرحله بعد هر چيزي را 
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را جدا كنيد.  CPU و RAM كارت گرافيک، حافظه power كابل برق، سيم دكمه

اگر باز هم سيستم باال نمي آيد يک يا دو قطعه از سيستم شما معيوب است. در اين 

  زند يا باال نمي آيد شما اشكال دارد Case مورد به احتمال زياد مادربرد يا منبع تغذيه

 ولي بوق نمي اگر سيستم روشن مي شود

ان كنيد. در صورتي كه اين عمل مؤثر ابتدا همه اتصاالت را چک كنيد و دوباره امتح

، powerنبود، بهترين كار اين است كه مانند باال همه چيز را به غير از سيم دكمه 

را از مادربرد جدا كرده و دوباره امتحان  CPUو  RAMكارت گرافيک، حافظه 

كنيد.اگر كامپيوتر به خوبي شروع به كار كرد كامپيوتر را خاموش كنيد و هر 

طعه را متصل كرده و سپس كامپيوتر را روشن كنيد تا جايي كه مشكل بار يک ق

روشن نشد احتمااًل يک يا چند قطعه معيوب  ًًرا پيدا كنيد ولي اگر كامپيوتر اصال

 ، مادربرد و منبع تغذيه(CPU ،RAMداريد)

 RAMبوق مي زند، باال مي آيد ببينيد آيا حافظه  ًً كامپيوتر روشن مي شود و متناوبا

ا بدرستي نصب شده است اگر الزم است آن را بيرون آوريد و دوباره جا بزنيد. شم

سيستم روشن مي شود يک سري بوقهاي سريع مي زند، باال نمي آيد ببينيد آيا كارت 

نشسته است يا خير.اگر مقدار كمي از كارت  AGPگرافيک به درستي روي اسالت 

مي آيد چند مشكل ديگر هم وجود باشد سيستم باال ن AGPگرافيک خارج از اسالت 

ورد باال معمول ترين موارد دارد كه بوسيله اين بوقها شناسايي مي شود اما دو م

اگر سيستم باال مي آيد ولي مشكالتي را مشاهده مي كنيد در اين جا دو .هستند

مشكل عمده ذكر مي شود. كامپيوتر شما در هنگام نصب سيستم عامل بارها از 

هاي شركت  CPUباشد بخصوص  CPUستد علت آن مي تواند گرماي حركت باز مي اي

AMD  ياCPU  هاي قديمي تر شركتINTEL چک كنيد آيا فن .CPU بخوبي عمل
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نصب شده  CPUمي كند و چک كنيد آيا هيت سينک )قطعه آلومينيومي كه روي 

. كاماًل موازي است CPUو معموالً رنگ سياه دارد( بخوبي نصب شده است و با سطح 

شماست.  CPUمطمئن شويد از هيت سينكي استفاده مي كنيد كه ساخت سازنده 

هيت سينک اگر درست نصب شود بيش از آنچه نياز است خنک كاري انجام مي 

 دهد.مشكالت زيادي در سيستم عامل همراه با صفحات آبي كه ظاهر مي شود داريد 

 

  CD-Driveكردن داخل  زيتم يبرا11-3- 
 

 يكه در مغازه ها ديكار استفاده كن نيز ابزار مخصوص اا كنميم هيتوص

و  هيرا ته CD-DRIVE زكردنيمخصوص تم يتهاي. كرسديبفروش م يوتريكامپ

 نيا ديتوانيم ديآن دار يو امور فن وتريبا كامپ يشتري. اگر تجربه بديمصرف كن

 ديكن زيآنرا تم خلدا ديرا باز كرده و با گوش پاک كن آغشته به الكل سف ويدرا

 CDكردن  زيتم يشودبراينم هيعنوان توص چيعمل به ه نيافراد كم تجربه ا ياما برا

از  يآنرا بصورت دوران ريو سطح ز دياز پارچه نرم آغشته به آب استفاده كن ديتوانيم

كه  شوديم دهيد يد يدر س يبخصوص ي. اگر آلودگديكن زيمركز بسمت خارج تم

 يبرااستفاده كند. ديالكل سف يآن قسمت از كم يبرا ديتوانيم شودينم زيبا آب تم

كه  دياستفاده كن نكاريآماده ا يتهاياز ك ديتوانيم زين يفالپ ويكردن درا زيتم

اگر تجربه  زيمرحله ن ني. در اشوديعرضه م يوتريكامپ ليفروش وسا يدر مغازه ها

كن آغشته را باز كرده و با گوش پاک  ويدرا ديتوانيم ديدار وتريبا كامپ يكار فن

. هنگام ديكن زيتم رامرا به دقت و آ ويدرا يخواندن/نوشتن و بازوها يبه الكل هدها

كه اگر قفل كند  دينبر رونيخود ب يباشد كه آنها را از جا ادتانيكردن هدها  زيتم
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بازكردن  وتريكامپ يفن يافراد كم تجربه در كارها يكار نخواهد كرد. برا گريد

 كنمينم هيتوصعنوان  چيرا به ه ويدرا

 

 سکيهاردد

آنرا باز كرد.  ديباالست و نبا اريآن بس يتكنولوژ رايندارد ز يكيزيف زكردنيتم عمال

 .شوديبرنامه انجام م قياست كه از طر فراگيكردن آن در واقع عمل د زيتم

 

در  انهيكرورايم تيسا نيدر هم اليكه خانم ناز دميد منكردن صفحه كليد  تميز

داده است . يكي از اين  حيبودن آن را توض فيمقاله نوشته و كث ديمورد صفحه كل

ها تميز كردن صفحه كليد با دستمال آغشته به الكل است. راه ديگر، تميز راه

 با دستگاه فشار هواست ديكردن صفحه كل

 توريمان شهيكردن ش زيتم يبرا

  

مک ك ديكنيكه در خانه استفاده م يمعمول شهيش زكنندهياز تم ديتوانيم

حتما خاموش باشد و آنرا از برق  توريكه مان ديمطمئن شو دي. فقط باديريبگ

و پارچه را  ديكن يپارچه بدون پرز اسپر کيرا ابتدا به  زكنندهيتم عيما ني. اديبكش

. ديكن زيتم يهوا را بخوب يعبور يتمام راهها ي. با جاروبرقديبكش شهيش يبرو

مخصوصا  توريمان يع كاغذ و كتاب بررواز قرار دادن هر نو كنميم دياك هيتوص

باعث  توانديكه نه تنها م ديهنگام كار بشدت اجتناب كن توريمان هيتهو يبخشها

را  توري. بدنه ماندهديم شيشود بلكه احتمال آتش گرفتن آنرا افزا توريمان يخراب

 رتانتوياگر مان دامايكن زيتم يبخوب ييظرفشو عيآغشته به آب و ما ارچهبا پ ديتوانيم

LCD ساخته نشده اند لذا  شهياز ش تورهايمان ني. اكنديفرق م ياست روش كار اندك
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از هر  يو از دستمال كاغذ دينكن يآن اسپر يبرو مايرا مستق يعيما چيه چوقتيه

. شوديصفحه آن م يكه باعث خش افتادن برو ديكردن آن استفاده نكن زيتم ينوع برا

پارچه  کياز  كنميم شنهاديپ ديكن زيا تمر LCD توريصفحه مان ديخواهياگر م

 يكم ديتوانينشد م زيتم يبخوب توري. اگر صفحه مانديكتان نرم خشک استفاده كن

از هارد  حيصح يدنگهداريكن زيرا با آن تم توريو صفحه مان ديالكل به پارچه بزن

 چرخد،يكه م يچیرخ و فلك يبر رو يروز بهار کيخود را در  ريوترتصويكامپ سکيد

كه بیا چیرخش  ميباد مال ميو از نس تابديآفتاب به چهره شما م ي. گرماديتجسم كن

 نيتر است؟ ااز آن آرامش بخش يزي. چه چديبريلذت م وزديتان مچرخ و فلک بر چهره

وجود  ديافتد. البته در آن نور خورشياتفاق م وياسیت كه در هارددرا يزيآن چ هيشب

 چرخديهر بار كه چرخ و فلک م البته،ر سر و صداتر استپ ويدرا نكهيندارد؛ ضمن ا

میتیحرک،  يبیازوها يهیدها یو،يهارددرا یکي افتنددريشمابه خطر نم يهاداده

. در دهنديدر حیال چرخش انتقال م يهاسیکيد يهارا به بخش يسيمیغناط يشیارژها

 ديكنيم جاديود اخ وتريهستند كه در كامپ ييهاليشارژ شده، فا يهابخش نياصل ا

 ييهاسکيد چرخد،يدوار با فراغت خاطر م يفضا کيكه چرخ و فلک شما در  يو وقت

. چرخنديم قهيدور در دق ۰۰۱۱۱با سرعت حدود  كنند،يم رهيكه اطالعات شما را ذخ

آن را خراب  تواننديم ويگرد و غبار درون درا زيكه ذرات ر ديشويمتوجه م يوقت

. در ميندار ياديمشكل ز وتريكامپ ياتيقطعه ح نيت كه با اكنند، تعجب آور اس

 وهايهیارددرا.شوديم هيتوص ويسالم نگهداشتن هارددرا يروش برا نيچند نجايا

 ناًيیقي یسيكردن درون ك زيحساسند. تیم اريبیس سينیسیبت به درجیه حیرارت درون كی

 يهااز پانل يكي ديكار شما با نيا يرا خینک نگاه خواهد داشت. برا ويهارددرا

پارچه خشک پاک  کيو گرد و خاک را با  ديآور رونيرا باز كرده و ب سيك يپهلو
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ر  هاچيپ نيوجود دارد. ا سيدر قسمت پشت ك چيپ يعدادت هاسي. در اغلب كديكن

شیروع به  ینكهياز ا دقبليآور رونيرا ب سيك ييصفحه پهلو يتا به راحت ديا باز كن

را لمس  يقطعه فلز کي د،يخود كن وتريقطعات كامپ يیبار روپاک كیردن گیرد و غ

تر از آن است كه كار راحت ني. اديساكن در امان بمان تهيسيتا از الكتر ديكن

. پس از ديآنها شو ضيشما بسوزد و ناچار به تعو وتريمادربرد كامپ اي ويهارددرا

 ويهارددرا يگرد و غبار روخشک،  يابا پارچه يبه آرام د،يانجام داد اكار ر نيا نكهيا

 يبه میقدار یازين (external) يیرونيب يوهايهیارددرا نيدهیمچنيخود را پاک كن

نسبت به  د،يكنياستفاده م وهاينوع هارددرا نيدارند. اگر شما از ا ژهيمراقبت و

  ديحاصل كن نيقيآن جهت انجام كار  ازيمورد ن يفضا

كه  يوقت ژهيبه و شوندياز اندازه داغ م شيب يداخل يوهايهم مانند درا وهايدرا نيا

 يگريموارد د ايكاغذ  ايو  دينيبچ يرونيب يوهايدرا نيرا در اطراف ا تانيهاكتاب

  ديآنها قرار ده رامونيرا در پ ليقب نياز ا

داشته  انيدر آن جر يهوا به خوب يستيسرد شود، با يرونيب ويدرا کي نكهيا يبرا

كار صورت  نيا د،يرا محصور كن وياطراف درا يفضا كه شما يباشد و در صورت

فشرده  يهوا يخود را با استفاده از اسپر يرونيب ويهارددرا نينخواهد گرفت. همچن

درجه حرارت آن  شياست و سبب افزا تهآن نشس يكه بر رو يتا گرد و غبار ديپاک كن

 ديرا پاک كن شوديم

Disk Cleanup وDefragmenter 

نسبت به  د،يكن يتا آن را نگهدار ديكنيخود مراقبت م ويرددراكه از ها يهنگام

آنها را  ديتوانيكه می ياصیل يهابرنیامه ديحاصل كن نيقي سيبودن درون ك زيتم

 Disو  Disk Cleanupعبارتند از  د،ياجیرا كن
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Defragmenter برنامهDisk Cleanup را  ييهاليتا فا آورديامكان را به وجود م نيا

حذف شده موجود  يهاليموقت، و فا يهاليفا يهايركتوريمانند دا د،يندار ازيكه ن

و به آنها  دياكرده افتيدر نترنتيكه از ا ييهابرنامه يهاليو فا Recycle Binدر 

از  يمقدار يآزادساز يروش آسان برا کي هاليفا ني. حذف اديرا حذف كن ديندار ازين

و سیپس  Start يرو Disk Cleanupبرنامه  ياجرا يبرااست ويبا ارزش هارددرا يفضا

System Tools ،Accessories ،Programs  و سییرانیجامDisk Cleanup کيكل 

 ،ياكادر محاوره کي كند،يرا اسكن م ويبرنامه هارددرا نيا نكهي. پس از اديكن

 راهستند  يضرور ريغ يهاليفا يدارا دهديم صيتشخ ستميكه س ييهامحل ستيل

 ديدار كنحذف شود، عالمت ديليرا كه ما ي. كادر كنار هر محلدهدينشان م

 Amount of Disk Space Youبخش  قيشده را از طر جاديا يمقدار فضا ديتوانيم

Gain يادر وسط كادر محاوره ويهارددرا يرو Disk Cleanup سرانجام ديكن يبررس .

كار خود را انجام دهد  Disk Cleanupتا برنامه  ديكن کيكل Yesو سپس  OK يرو

 Diskوقت آن است كه  د،يرا اجرا كرد Disk Cleanupبرنامه  نكهيازا پس

Defragmenter در واقع  د،يكنيرا حذف م هاليكه فا ي. هنگامديرا اجرا كن

 نكهيا ي. به جاديكینيم جاديا هاسکيد يرو ياطالعات يهاتيب انيم يفواصل

به صورت پراكنده  وياشوند، در سیطح در رهيذخ گريكديمجاور  ليفا کي يهاداده

 افتيامكان باز و،يهارددرا ياطالعات رو يپراكندگ نيكه ا رنديگيقرار م

 . كنديشما دشیوار م ياطالعات را برا

Disk Defragmenter كه ممكن است،  ييبرده و تا جا نيرا از ب يسازرهيفواصل ذخ نيا

 يتا هیدها شوديكار سیبب م ني. ادهديبخش قرار م کيرا در  هاليفا

خود نگردند  رامونيبه دسیت آوردن اطالعات در پ يبیرا ويخواندن/نیوشیتن هیارددرا
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 System Toolsو سییپیس  Start ي، روDisk Defragmenter ياجیرا يبیرا

،Accessories ،Programs  و سیییرانیجیامDisk Defragmenter ي. وقتديكن کيكل 

 کيكل View Reportدكمه  يخاتمه داد، رو يسازكپارچهيشما به كار  ويكه درا

و متوسط اندازه  ويددراهار يهاليمیاننید كل تیعداد فیا ييهايژگيتا و ديكن

كه  دينكته توجه كن نيا دبهينيرا بب ليهر فا يسازكپارچهيو متوسط  هاليفا

 ريدارد كه توسط ساوجود  ندوزيو يبرا زين يگريد يسازكپارچهي يهابرنامه

از برنامه  ترعيو سر ترشرفتهيپ تر،يقو ،يتیجار يابزارها نياند. اشده جاديها اشركت

كه گزارش  يصورت در يابيبيع يكاربرد يهابرنامه كننديعمل م ندوزيو يكمك

بدان  نيكرد، ا يسازكپارچهيآنها را  توانيرا نشان نم ييهاليشما فا يسازكپارچهي

ممكن است  نياست )همچن وبيمع يسكتورها يشما دارا وياست كه هارددرامفهوم 

 نياند. بنابرادر حال اجرا بوده يسازكپارچهيدر زمان  هاليمفهوم باشد كه فا نيبد

 Disk Defragmenter يخود را به هنگام اجرا يهاكه تمام برنامه دياشدقت داشته ب

 يهاو سپس برنامه شونديم Safe Modeالت از كاربیرها وارد ح ي. در واقع برخديببند

شما رخ  ويدرک بهتر آنچه كه در هارددرا ي.( براكننديرا فعال م سازكپارچهي

  ديكن افتيررا د يابيبيع يافزارهااز نرم يبرخ دهد،يم

موجود هستند.  ويسازنده هارددرا تيساوب يبانيها معموالً در بخش پشتبرنامه نيا

بیه  Maxtor ۶Y۱۸۱M۱ ويمیخصوص هیارددرا يابيیبيبرنامه عی افتيدر يفیرضًا برا

 Hard ۶Y۱۸۱M۱،Driveرجیوع كرده و سیپیس در بیخش  Maxtorشیركت  تيسیاوب

Models دازيشیويم تيبه صفیحه وب مربوطه هدا ركا ني. با انیجام اديكن دايرا پی 

را انتخاب  PowerMaxه و بیرنیام یديوارد شیو Diagnostic ييكیشیو يآنجا به منو

هیستند اما اگیر از  يقیطیعات حساس یوهايهارددرا ديكن افتيكرده و سپس آن را در
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 يسیاده مثل موارد يهاخیواهند داشیت. گام يعمیر دراز د،يآنیها به دقت میراقبت كین

 گريشما شوند و د شيسبب آسا تواننديم م،يمقاله به آنها اشاره كرد نيكه ما در ا

 ديخود باش وينگران سوختن هارددرا ستينالزم 

 

  وتريكامپ سيك يفن ها يخراب -3-12 

نسبت به  ديموقع است و شما با نيهم سيك يهافن يبررس يوقت برا نيبهتر نيهمچن

كار  يبه درست ديها بافن ني. اديحاصل كن نيقي سيدرون ك يهافن حيعملكرد صح

انتقال داده و آن را خنک كنند.  رونيرا به ب سيگرم درون ك يهوا انيكنند تا جر

 د،يبرق بزن زيپاک كرده و آن را به پر افن ر يهاكابل د،يكرد زيرا تم سيك يوقت

. به ديروشن كن د،يارا نبسته سيك يكه صفحات جانب يرا در حال وتريسپس كامپ

و  يكه به آرام ديحاصل كن نيقيتا  ديفن گوش كرده و به آن نگاه كن يصدا

  كنديم كار ينرم

 کيآموزش سخت افزار در تاالر سخت افزار و الكترون کيتاپ دريابي كارت صدا  عيب

 شود ليتا بحث تكم سمينو يهم م نجايمطلب را نوشتم در ا نيا

اگر پس از نصب يک كارت صداي جديد در بعضي برنامه ها دچار مشكل صدا  -

ن كنيد. الزم است بعضي . از نو تعيي كنديشويد، بايد تنظيم هاي برنامه ها را م

 برنامه ها را دوباره نصب نمود تا با كارت جديد كار 

اگر در بعضي برنامه ها صدا وجود دارد ولي هماهنگ با اعمال روي صفحه نيست  -

الزم است برنامه هاي ديگر را ببنديد تا برنامه در حال اجرا بتواند بر همه منابع 

 دسترسي پيدا كند.
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خش خش و يا وزوز از بلندگو پخش مي شود دليل آن مزاحمت گاهي اوقات صداي  -

كارت هاي جانبي ديگر مي باشد. در اين صورت الزم است جاي شكاف كارت صوتي را 

عوض كرد. اگر باز هم اشكال رفع نشد بايد كابل هاي برق نزديک به كارت صوتي 

 را از آن دور كرد

 سد اعمال زير را انجام دهيد اگر صدايي از بلندگوهاي رايانه به گوش نمي ر -

 * محل اتصال بلندگو به منبع تغذيه چک كنيد

 * پيچ تنظيم بلندي صدا را تنظيم نماييد

 * سيم اتصال بلندگو به كارت را چک كنيد

 * صدا را در برنامه هاي نصاب بررسي نماييد

 * برنامه راه انداز كارت صوتي را دوباره نصب كنيد

 

 :ADSLنصب مودم 13-3

 

 متعلقات جعبه مودم

 جعبه مودم شامل متعلقات زیر می باشد :

 توضیح : یک عدد میکرو فیلتر نیز داخل جعبه قرار داده شده است.
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 :نصب تجهیزات 

 ابتدا الزم است جعبه مودم را باز نماید و اتصاالت مربوطه را مطابق مراحل زیر وصل نمائید.

مشاهده میگردد  Lineاست( را  به میکروفیلتر که روی آن برچسب سیم تلفن اصلی )که از طرف مخابرات آمده  -0

 متصل کنید. دقت کنید که هیچ گوشی تلفنی را قبل یا به موازات میکروفیلتر نصب نکنید.

میکروفیلتر به گوشی تلفن وصل کنید. یادآور می گردد از این سیم می توانید   Phoneیک سیم تلفن از اتصال  -1

 استفاده نمائید. Dialupهای تلفنی یا ارتباط با اینترنت به صورت برقراری تماسهمانند گذشته جهت 

 Modemسیم تلفن نقره ای رنگ داخل جعبه را باز نموده و یک سر آن را به میکروفیلتر که روی آن برچسب  -1

 نید.مشاهده می شود متصل ک  Lineمشاهده می شود و سر دیگر آن را به پشت مودم که روی آن برچسب 

 جهت اتصال مودم به کامپیوتر فقط یکی از دو روش زیر را انتخاب نمایید : -1

 را از یک طرف به مودم و از طرف دیگر به کامپیوتر )پشت کیس( متصل کنید. USBروش اول: کابل 

پشت مودم و از طرف دیگر به کامپیوتر )پشت کیس(  LANروش دوم: کابل شبکه را از یک طرف به قسمت 

 کنید، دقت کنید که کامپیوتر شما باید دارای پورت شبکه باشد.متصل 

 ولت متصل نموده و سمت دیگر آن را به مودم متصل نمائید. 111آداپتور داخل جعبه را به پریز برق  -1

 USBروش اول: اتصال از طریق کابل 

 

 روش دوم: استفاده از کابل شبکه
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 تست اولیه :
میکروفیلتر متصل کنید باید قادر به شماره گیری و برقراری تماس   Phoneاتصال  در صورتی که گوشی تلفن را به

 تلفنی باشید در غیر این صورت مشکل از سمت مخابرات می باشد.

که در جلوی مودم قرار  DSL LNKپشت آن روشن نمائید. در این حالت باید چراغ  ON/OFFمودم را توسط دکمه 

ز درآمده و بعد از مدت کوتاهی به حالت ثابت سبز تغییر وضعیت دهد. چراغ ثابت سبز دارد ابتدا به حالت چشمک زن سب

 میباشد. ADSLنشان دهنده ارتباط صحیح شما با ارائه دهنده سرویس 

 كابل شبكه

ع ها و پهناي باند مربوط به آنها، به بحث بپردازيم، ذكر اين نكته ضروري است كه نوپيش از اينكه در مورد انواع كابل

كابل انتخابي شما بطور مستقيم به توپولوژي شبكه تان وابسته است. در اين قسمت سعي گرديده توپولوژي مناسب با 

 هر نوع كابل ذكر شود.

كابل شبكه، رسانه اي است كه از طريق آن، اطالعات از يك دستگاه موجود در شبكه به دستگاه ديگر انتقال مي 

استفاده مي شوند. در برخي موارد شبكه تنها از يك نوع  NALر معمول در شبكه هاي يابد.انواع مختلفي از كابلها بطو

كابل استفاده مي كند، اما گاه انواعي از كابلها در شبكه به كار گرفته مي شود. غير از عامل توپولوژي، پروتكل و 

ابلها و ارتباط آنها با ديگر جنبه اندازه شبكه نيز در انتخاب كابل شبكه مؤثرند. آگاهي از ويژگيهاي انواع مختلف ك

  هاي شبكه براي توسعه يك شبكه موفق ضروري است.
 

 در زير گام هاي الزم به منظور پيكربندي كاميپوترها توضيح داده شده است.14-4
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هر يک از  IPمختلفي تنظيم شود براي تنظيم آدرس هاي  IPبراي شروع بايد براي هر كاميپيوتر آدرس -۱

 راحل زير را طي كنيد.كامپيوترها م

كليک كنيد و در صفحه نمايان شده Network and Sharing Center  وارد كنترل پنل خود شويد و روي گزينه

 .كنيد كليک  Change adapter settings مطابق شكل زير روي گزينه

 
ک كرده و مطابق زير روي گزينه مورد نظر راست كلي Network Connectionsدر صفحه ظاهر شده يعني 

Properties را انتخاب كنيد 

 
 مطابق شكل زير باز ميشود. Local Area Connection Properties بعد از اين كار كادر محاوره اي
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كليک كرده و روي  Internet Protocol Version 4 ( روي گزينهNetworkدر زبانه شبكه )

( را ۷ر ها)در اين جا دو كامپيوتر با ويندوزكليک كنيد.حال آدرس هر يک از كاميپوت Properties دكمه

 مطابق زير تعيين كنيد.

 كامپيوتر اول :

IP address: 192.168.0.1 
Subnet mask: 255.255.255.0 

 كامپيوتر دوم :
IP address: 192.168.0.2 

Subnet mask: 255.255.255.0 



 
 

11 

 
يكربندي سخت افزاري رسيده است.براي اين حال كار پيكربندي نرم افزاري به پايان رسيده است و نوبت به پ

منظور ابتدا يک سر كابل را به يكي كامپيوتر و سر ديگر آنرا نيز به كامپيوتر ديگر وصل كنيد و بعد 

 تنظيم زير را نيز انجام دهيد.

را انتخاب  properties درمنوي استارت مطابق شكل زير راست كليک كرده و گزينه Computer روي آيكون

 كنيد.

 
كه در تصوير باال مشخص شده است كليک كرده و در صفحه ظاهر شده  Change settings حال روي گزينه

را انتخاب كرده و يک نام دلخواه انتخاب كنيد  Workgroupگزينه  Member of مطابق شكل زير و در قسمت
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صورت سيستم ها قادر به  .دقت داشته باشيد كه اين نام در هر دوكامپيوتر بايد يكسان باشد در غير اين

 شناسايي يكديگر نيستند.

 
 

( كنيد مهم نيست كه كدام اول ريست Restartبعد از انجام تنظيمات سيستم ها را دوباره راه اندازي )

در دستكتاپ خود دابل كليک كنيد  Computerميشوند.خب بعد از باال آمدن ويندوز هر دو سيستم, روي آيكون 

 باشيد داده انجام درستي به را قبل مراحل اگر.كنيد كليک  Networkنه اي با نام و در سمت چپ روي گزي

 ر مقابل را بايد در اين صفحه ببينيد.)و البته بالعكس(كاميپيوت آيكون

اگر آيكون هاي كامپيوتر مقابل در يكي از سيستم ها ظاهر نشد)فرقي نميكند كدوم كامپيوتر باشد(شما 

روبرو خواهيد شد در اين مورد شما بايد دوباره  Network Discovery and file Sharingبا گزينه اي با نام

كامپيوتر را ريست كنيد.بعد از اينكه شما آيكون كامپيوتر مقابل را در سيستم خود)همان پنجره شبكه( 

كاربري را  آن دابل كليک كنيد در صورت درخواست نام كاربري و رمز ,شما بايد نام و رمز ديديد كافي است روي

نيز وارد كنيد تا بتوانيد به فايل هاي اشتراكي كامپيوتر مقابل دسترسي پيدا كنيد اگر دوست داشتيد كه 

كل درايو كامپيوتر خود را به اشتراک بگذاريد ابتدا روي درايو مورد نظر طبق تصوير زير راست كليک كرده 

 نتخاب كنيد.را ا àHome Group   Share Withو از منوي باز شده گزينه
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