
 قاسمپور    مباني و كاربرد رايانه    خودآزمايي فصل اول

 ؟کنيد تعريف را اطالعات و داده .١
 .شود می ناميده داده داريم، اختيار در يا معلوم مسئله ورودی عنوان به و عمليات انجام از پيش که نياز مورد اوليه مواد
 باشند می اوليه خام های داده همان اطالعات، يعنی .شوند می تبديل اطالعات به ها ها،آن داده روی خاص پردازش هر از پس
 .اند گرديده پردازش که

 چيست؟ امروزی زندگی در رايانه گسترده استفاده علت شما، نظر به .٢
ناپذيری و راحت تر کردن  خستگی-ارتباط سهولت-ها داده ذخيره-اعتماد قابليت و زياد دقت-عمليات انجام زياد سرعت
 کارها

 .دهيد توضيح را پردازش مفهوم .٣
 .شود می گفته پردازش گيرد، می صورت نتايج رسيدن به برای ها داده روی بر که عملياتی مجموعه به

 داد؟ ارتقاء را آموزش کيفيت رايانه از استفاده با توان می چگونه شما مدرسه مختلف های بخش در .٤
 ژکتور در کالسهای درسوپر استفاده از ويدئو و  نصب

 .ببريد نام شوند؟ می تقسيم دسته چند به حافظه ميزان و پردازش قدرت نظر از ها رايانه انواع .٥
  چهاردسته شامل:

 (Micro Computer)ريزرايانه ها  
  (Mini Computer)کوچک  رايانه های
 (Mainframe)بزرگ  رايانه های

 (Super Computer) رايانه ابر

 Information  داشت خواهيم خروجی هنگام که پردازش شده اطالعات و )Dataداده (  ورودی خام اطالعات به .٦

 .گوييم می

 آيد؟ نمی حساب به رايانه مزايای جزء زير موارد از کداميک .٧
 ناپذيری خستگی )د  زياد دقت )ج  خالقيت) ب  باال سرعت )الف

 .گويند نرم افزار  رايانه يک در موجودهای داده و ها برنامه به و سخت افزار رايانه لمس قابل و فيزيکی اجزای مجموعه به .٨

 و سريع و بزرگ بسيار و رود می کار به پيچيده محاسبات برای که است پيشرفته بسيار فناوری دارای رايانه اين .٩
 .است قيمت گران

 ها رايانه ابر) د  بزرگ های رايانه )ج  کوچک های رايانه )ب   ها رايانه ريز )الف

 .باشند می  )Micro Computerريزرايانه ها (  جزء دستيار های رايانه .١٠
 



 قاسمپور     مبانی و کاربرد رايانه   های خودآزمايی فصل دومجواب

  )cpuسرعت پردازنده ( .١
 نوشتنی-خواندنی .٢
 RAM )ج .٣
٤. ROM 
 Register )ج .٥
 CUب)  .٦
 کارت گرافيک .٧
 می شود.اطالعات و برنامه ها از حافظه های جانبی استفاده -برای ذخيره دائمی داده ها .٨
 RAMالف)  .٩

 پويشگر -ميکروفن -نوری قلم ) د .١٠
 

 به رايانه های دستورالعمل و شده انجام بخش اين در رايانه کنترل و پردازشی های فعاليت کليه که معنی اين به. کند می عمل مغز همانند رايانه در .١١
 .شوند می اجرا و پردازش آن وسيله

 :از عبارتند پردازنده وظايف .١٢
 .ها آن اجرای ترتيب کنترل و ها دستورالعمل اجرای •
 .سيستم مختلف اجزای های فعاليت بين هماهنگی ايجاد •
 .ها آن اجرای ترتيب و عمل نوع تشخيص •
 .پردازنده داخل به حافظه از نياز مورد اطالعات آوردن •
 .حافظه در عمليات نتيجه ذخيره •

 
 :از عبارتند پردازنده اصلی های بخش .١٣

 )ALU( منطق و محاسبه واحد •
 )CU( کنترل واحد •
 )Registers( ها ثبات •

 چون. پذيرد می صورت ها حافظه درون ها دادهبازيابی  و ذخيره به مربوط عمليات بنابراين .گيرند می قرار آن در ها داده که است محلی حافظه .١٤
 .باشد باال بسيار اصلی حافظه در ها داده ارسال و دريافت سرعت که است دارد،الزم ارتباط اصلی حافظه با مستقيم طور به پردازنده

 می باشد. ROMو  RAMشامل  اصلی حافظه ها رايانه در
 

 گيرند، قرار هم کنار در اطالعات بيت 8 اگر .باشد يک يا صفر مقدار حاوی تواند می اطالعات يک بيت يعنی .دارد نام بيت حافظه واحد ترين کوچک .١٥
 ١٠٠٠ هر. باشند يک يا صفر تنهايی به يک هر توانند می ها آن که باشد می بيت ٨ از متشکلبايت  يک يعنی شود، می ) تشکيلByte( بايت يک

 .باشد می بايت ١٠٢٤ معادل بايت، کيلو يک واقعی مقدار بودن، ٨ عدد صحيح مضرب لزوم علت به اما بود، خواهد بايت کيلو يک معادل بايت،
 

 ميکروفن -)Webcamوب( دوربين -نوری قلم -اسکنر-ماوس -کليد صفحه .١٦
 

 )Plotterرسام(پالتر)( -گوشی و بلندگو -)Printerچاپگر( -نمايش صفحه .١٧
 

  ليزری چاپگرهای -جوهرافشان چاپگرهای -سوزنی چاپگرهای .١٨
 آن در چاپ هزينه و داشته پايينی نسبتًا قيمت هستند،اما سروصدا پر و ُکند چاپگرها، ساير با مقايسه در چاپگرها نوع اين  :سوزنی چاپگرهای •

 .است کم بسيار ها
 تصاوير يا کاراکترها تشکيل برای سپس و شود تبديل می پودر به حرارت يا ارتعاش طريق از جوهر چاپگرها، اين در  :جوهرافشان چاپگرهای •

 نسبتًا چاپ کيفيت ولی ندارند، بااليی سرعت چاپگرها اين .شود می تزريق کاغذ روی چاپگر، بر هد ريز بسيار های سوراخ طريق از گرافيکی
 باشد. می چاپگرها اين های خروجی از ای نمونه ويزيت، های کارت و تبليغاتی های آگهی .دارند بااليی

 کيفيت مناسب با تصاويری توليد برای ليزر اشعه چاپگرها از اين .است فتوکپی های دستگاه مشابه چاپگرها اين کار روش : ليزری چاپگرهای •
 رنگی و سفيد  سياه نوع دو در چاپگرها اين .کنند می چاپ را تصاوير و متن بااليی سرعت با بوده و صدا بی ليزری چاپگرهای .نمايند می استفاده
 نيستند. عکس مناسب چاپ برای چاپگرها اين اما است، العاده فوق رنگی نوع وسيله به شده چاپ تصوير وضوح و شوند. می عرضه



 قاسمپور     مبانی و کاربرد رايانه   فصل سومهای خودآزمايی جواب

 :ميکنند تقسيم دسته دو به را نرم افزارها کلی طور به .١

 کاربردی افزارهای نرم •

 سيستمی افزارهای نرم •

 افزارهای نرم انواع از .اند شده توليد و طراحی کاربران، نياز اساس بر خاص، وظايف برای انجام که هستند افزارهايی کاربردی،نرم افزارهای نرم
 .کرد اشاره برنامه های اداری و گرافيکی و بازيهای رايانه ای  به کاربردی ميتوان

 از مربوطه عمليات دارند و مستقيم ارتباط )مرکزی پردازش و حافظه خروجی، ورودی، واحدهای شامل( رايانه افزار سيستمی با سخت افزارهای نرم
 کاربران، و کاربردی افزارهای نرم افزار، سخت بين رابط به عنوان معموًال سيستمی افزارهای نرم .شوند می کنترل و هدايت افزارها نرم اين طريق
 می کنند. عمل

 رايانه، شدن روشن با افزار سخت و کاربر رابط بين افزار نرم عنوان به و است رايانه در افزارها نرم مهمترين از يکی شک بدون عامل سيستم .٢
 بستن از پس عامل سيستم نيز کردن خاموش هنگام. کند می آماده کاربردی افزارهای با نرم کار برای را محيط کار، به آغاز از پس و شده فعال
 امکان افزاری سخت کنترل منابع و مديريت سازماندهی، با عامل سيستم. رساند می اتمام به را خود کار افزار نرم آخرين عنوان ها،به برنامه همه

 است م افزاری نر اولين عامل سيستم معموًال و دارند نياز عامل يک سيستم به کار برای ها رايانه اکثر. کند می فراهم را ها آن از بهينه استفاده
 .شود می نصب رايانه در که

 :از عبارتند عامل سيستم هر اصلی وظايف .٣

 منابع مديريت •

 رايانه با کار جهت سهولت ايجاد •

 کاربردی های برنامه اجرای •

 کارعملی .٤

 -)Toolbarابزار ( نوار -)Address Barآدرس ( نوار -کمينه دکمه -بيشينه دکمه -بستن دکمه -)(Title Barعنوان  نوار -)Frameپنجره ( قاب .٥
 )Menu Barنوار منو (

 :دارد وجود ای محاوره کادرهای و ها پنجره بين عمده تفاوت سه .٦

a. جمله از مختلف های محيط تنظيمات برای انجام ای محاوره های کادر آنکه حال شوند، می ظاهر برنامه يک اجرای با معموًال ها پنجره 
 .گردند می فعال ويندوز تنظيمات

b. بست را نها آ می توان تنها و ندارد وجود کردن حداکثر و حداقل اندازه، تغيير امکان ای، محاوره کادرهای در. 

c. مستقل برنامه يک ای محاوره کادر عبارت ديگر به .شود نمی ظاهر وظيفه نوار در خاصی آيکن ای، محاوره کادر يک شدن فعال با 
 گويند. (Task)وظيفه  آن که به است اجرايی برنامه يک از بخشی بلکه شود، نمی محسوب

 پنجره يا جاری پنجره را پنجره جلوترين. می گيرد قرار ديگر های از پنجره جلوتر برنامه هر پنجره همزمان، بصورت برنامه چند کردن باز با .٧
 .می باشد مربوط برنامه بودن دهنده فعال نشان که گويند می فعال

 کارعملی .٨

 نواری که در پايين پنجره قرار دارد و در هر لحظه وضعيت اجزای آن و عملی که بر روی آن انجام شده را نشان می دهد. برای فعال کردن از .٩
 م.را انتخاب ميکني Status Barگزينه  viewمنوی 

 کارعملی .١٠

 ممکن است به هارد ديسک و اطالعات روی آن صدمه وارد شود. .١١



 قاسمپور     مبانی و کاربرد رايانه   چهارمهای خودآزمايی فصل جواب

 پارتيشن ها قسمت اين از کدام هر کنند که می تقسيم تر کوچک بخش چند به آنرا سخت، ديسک فضای از مناسب استفاده منظور به .١
 .) می باشدExtendedيافته (  توسعه ) و Primaryاوليه (  نوع دو دارای پارتيشن .شود می ناميده

 حافظه های جانبی در ويندوز با حروف انگليسی نشان داده می شوند که به آنها درايو می گويند. .٢
 ذخيره جانبی حافظه روی نام يک با کنيد و می ويرايش يا سازيد می را ها آن شما که دانست اطالعاتی مجموعه توان می را يافايل سند .٣

 .غيره و سيستمی صوتی، گرافيکی، نوع متنی، از دارند، گوناگونی انواع ها فايل رايانه، در اما .است شده
 تواند می است، فايل تعدادی که حاوی اين بر عالوه پوشه هر .شود می استفاده پوشه از درايوها، روی ها فايل سادهٴ مديريت برای

 .باشد داشته ديگر قرار پوشه يک داخل پوشه يک يعنی .باشد نيز پوشه زير حاوی
 کار عملی .٤
  :است ذيل شرح به مگذاری نا شرايط .٥

 .است حرف ٢٥٥ حداکثر نام طول •
 .باشد صفحه کليد روی عاليم از برخی و اعداد انگليسی، يا فارسی حروف از ترکيبی بايد انتخابی نام •
 ][}{ / \ : * ” > <? :است ممنوع نامگذاری برای عاليم اين انتخاب •

 نسخه برداری از روشهای زير انجام می شود: .٦
A. ماوس از استفاده با 

 .کنيد انتخاب شده باز منوی از را Copyگزينهٴ  و کرده کليک راست نظر مورد پوشه روی •
 .کنيد کليک را Paste گزينهٴ مجدد، کليک راست با و رفته مقصد محيط به •

B. منوی از استفاده با Edit 
 .کنيد کليک را Copyگزينهٴ  Editمنوی  از .١
 .کنيد کليک را Paste گزينهٴ Editمنوی  از رفته مقصد محيط به .٢

C. کليد صفحه ميانبر کليدهای از استفاده با 
 را فشار دهيد. Ctrl+Cکردن کليدهای  Copyبرای  .١
 فشار دهيد.را همزمان  Ctrl+Vکردن در محيط مقصد کليد های  Pasteبرای  .٢

D. مقصد محيط به کشيدن با و ماوس وسيله به 
 .بکشيد مقصد پنجره به را شده انتخاب های پوشه يا پوشه Ctrl کليد داشتن نگه با .١

 می توان از نشانه های جايگزين در جستجو مانند عالمت های سوال ؟ يا ستاره(ضرب) * استفاده کرد.  .٧
 شوند، می حذف که هايی فايل و ها پوشه. کنيد حذف ديسک از روی را ها آن توانيد می نداريد، نيازی ها پوشه و ها فايل به که هنگامی .٨

 و انصراف نياز صورت در که است اين کار اين مزيت .شوند می ) فرستاده Recycle Binسطل بازيافت (  به فرض پيش صورت به
 .کرد بازيابی دوباره را نها آ توان می

 کار عملی .٩
 کار عملی  .١٠
 يعنی بين کليک اول و دوم کمی مکث ميکنيم به طور خودکار تغيير نام فعال می شود. -با دوبار کليک آهسته برروی نام فايل  .١١
 کار عملی ١٨تا   .١٢
 خير فقط ميانبر آن برنامه حذف می شود. .١٩
٢٠. Shift  
 نامنظم  .٢١
       Shift+Del  زدن کليدب)    .٢٢
 Ctrl+Zب)   .٢٣
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 Fillج)  .١
٢. Shuffle 
 Screen Saverج)  .٣
 Disable Transparency) ب .٤
 Resolutionرزولوشن  .٥
 Desktop Gadgetگجت    .٦
٧. Lock The Taskbar 
٨. Auto Hide The Taskbar 
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