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  ارسال و دريافت فكس، اسكن اسناد
با اينترنت نيستند، حتي اگر  كامپيوترها فقط مخصوص ارتباط 

، عالوه بر وب و 7ويندوزدر . استفاده كنيم از آنها  هميشه براي اين كار
اين . ها، وجود دارد هاي مختلفي براي بازيابي و انتقال داده روش ،ايميل
تواند به طور خودكار يك دوربين ديجيتال را تشخيص  مي عامل سيستم

بهره بگيرد، و به طور  USB 1درايوها را بخواند، از يك  بدهد و عكس
  . سيم وصل شود خودكار به يك شبكة بي

توانايي آن براي ارسال و دريافت  ،يك خصوصيت قديمي ويندوز
عالوه بر  7ويندوزمختلف هاي  نگارش. كردن اسناد است فكس و اسكن

، روشي براي اسكن و فكس بر روي اسكنو  فكس اجراي تكاليف پاية
 پوشة شبكهكنند، اسناد اسكن و فكس را در يك  فراهم مي شبكهيك 

براي اطمينان از درستي اسناد،  ،كنند، و پيش از ارسال آنها ذخيره مي
  . كنند آنها را به دقت بررسي مي

  
  .مودم را به خط تلفن وصل كنيد: اولگام 

با آن كه ممكن است تا به حال از مودم خود استفاده نكرده باشيد، 
ها همچون فندك مخصوص سيگار در اتومبيل، در اكثر  مودم

براي اين كه دريابيد كامپيوتر شما مودم دارد يا نه، . كامپيوترها حاضرند
به پشت كامپيوتر خود نگاه كنيد و يك فيش اتصال تلفن جديد را كه 

ها معموالً در لبة بيروني  اين فيش(مشهورند بيابيد  RJ-11ي ها رابطبه 
  ). به مادربورد قرار دارند متصل يك كارت توسعة الكترونيكي 

مودم را به  ،RJ-11با استفاده از يك كابل استاندارد تلفن 
ترين پريز اتصال تلفن  اگر نزديك. ترين پريز تلفن وصل كنيد نزديك

متري استفاده كنيد  10يا  5ي ها كابليد از توان به كامپيوتر دور باشد، مي
اگر مودم . شود ي لوازم كامپيوتر عرضه ميها گاهكه در بسياري از فروش

شما دو محل اتصال تلفن داشته باشد، حتماً از موردي بهره بگيريد كه با 
                                                 
1 drive 

LINE  ياWALL گزينة ديگر كه معموالً  _گذاري شده است  عالمت
يك گوشي تلفن به كار  كردن وصلدارد براي  PHONEبرچسب 

  . رود مي

  

سكن پايه فكس و ا  

فراهم  Windows Fax And Scanيك برنامة جديد به نام  7ويندوز
كند كه اسناد خود را در يك برنامه  كرده است كه به شما كمك مي

را در كادر » fax«براي دستيابي اين برنامه، كافي است . اداره كنيد
Search  منوي درStart تايپ كنيد و روي برنامة                  

Windows Fax And Scan كليك كنيد .  

  

براي . به نمايش در خواهد آمد Windows Fax And Scanپنجرة 
به منظور ارسال يك فكس، روي  Windows Fax And Scanاستفاده از 
New Fax كليك كنيد.  
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كنيد، به طور  اگر نخستين بار باشد كه از اين برنامه استفاده مي 
  . به اجرا در خواهد آمد Fax Setupخودكار برنامة 

بايد يك  ،پيش از آن كه بتوانيد فكس ارسال يا دريافت كنيد
در كامپيوتر ) چه اينترنال، چه اكسترنال(را  مودم/فكس دستگاهيا  كارت

 2هاي ران دستگاهحاوي پشتيباني از  7ويندوز. خود نصب كرده باشيد
اگر . مودم است/هاي فكس مورد نياز براي اكثر سازندگان و مدل

ران براي مودم ويژة شما نباشد، اين  حاوي يك دستگاه 7ويندوز
ران درست  دستگاه پيداكردنبراي  Windows Update  از عامل سيستم

مودم خود /فكس  ازندة همچنين  به پايگاه وب س. استفاده خواهد كرد
. بيابيد 7ويندوزران سازگار با  توانيد سر بزنيد و در آنجا يك دستگاه مي

آن را  USBشما را نيز به محض آن كه كابل  اسكنراحتماالً  7ويندوز
  . شناسايي خواهد كرد ،وصل كنيد

  

                                                 
2 driver 

  
  . را انتخاب كنيد Connect to a fax modemگزينة 

  

  
  .كنيدكليك   Nextروي . توانيد بپذيريد فرض را مي نام پيش

  
گزينة اول را  گاه به دريافت فكس نياز داشته باشيد اگر گاه و بي

 ما گزينة. كند انتخاب نكنيد كه به طور خودكار فكس دريافت مي
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Notify me اگر برنامة . را انتخاب كرديمFirewall  شما فعال باشد
  . سازي برنامة فكس را به نمايش در بياورد ممكن است پيام بلوكه

  
دار كرديم و سپس روي دكمة   را تيك Private networksمربع كنار 

Allow access پنجرة حال، . كليك كرديمNew Fax را خواهيد ديد .  

  

هاي واقع  قالب ي از بفرستيد، يك 3صفحة جلداگر بخواهيد كه يك 
وقتي اين كار . انتخاب كنيد ، را Urgent، مثالً Cover Page در دكمة 

صفحة از شما خواهد خواست كه اطالعات  7ويندوزرا انجام داديد، 
   .را تايپ كنيد جلد

                                                 
3 cover page 

  

  .كليك كنيد Yesروي 

  

 OK، روي كنيد سودمند است تايپ كنيد اطالعاتي را كه فكر مي
  .كليك كنيد
براي صفحة جلد، و  يادداشت ، يكگيرنده شمارة فكسسپس، 
توانيد اسناد،  مي Insertبا استفاده از منوي . را تايپ كنيد پيام فكس

عالمت رفتن به  شده، يك سطر افقي، و عكس، تصاوير اسكن
 Toolsو  Formatمنوهاي . را بگنجانيد  )page break(سرصفحة بعدي 

ها را  بدهيد، اندازة فونتها را تغيير  دهند كه فونت به شما امكان مي
تغيير بدهيد، اطالعات فرستنده را از نو وارد كنيد، و ارجحيت فكس را 

  . مشخص كنيد



 

^                                                                   

 67صفحه                                                                                                                                                                          

  
و فكس را فرمت كرديد، وارد پس از آن كه اطالعات مورد نياز را 

شما  مودم/كارت  فكساز  7ويندوز. كليك كنيد Sendروي دكمة 
پنجرة وضعيت به نمايش يك . براي ارسال فكس استفاده خواهد كرد

پس . خواهد دادپيشرفت ارسال فكس را نشان  نحوة  در خواهد آمد و
 هاي ديگر را فكس را ارسال كرد،  ارسال فكس 7ويندوزاز آن كه 

  . توانيد ادامه دهيد مي
را  Answer Automatically گزينة  Fax Setupاگر پيشتر در 

ت يك فكس به طور در زمان درياف 7ويندوزانتخاب كرده باشيد، 
را به اجرا در خواهد آورد، و  Windows Fax And Scanخودكار برنامة 

براي ديدن . ها ذخيره خواهد كرد فكس دريافتي را در فهرست فكس
. پايين پنجره كليك كنيد-چپ در سمت Faxاين فهرست، روي دكمة 

  . كند اين كار، برنامة نمايش فكس را باز مي
  Receive A Fax Now، روي دكمة براي دريافت دستي فكس

  .آيد به نمايش در مي Review fax statusپنجرة . كليك كنيد

  
را باز كنيد و  Fileمنوي . عمليات اسكن يك سند تقريباً مشابه است

  . را انتخاب كنيد Scan و سپس   New   گزينة
. از شما خواهد خواست كه اسكنر خود را انتخاب كنيد 7ويندوز

حال . كليك كنيد OKروي آن كليك كنيد تا انتخاب شود و بعد روي 
در اينجا امكان تنظيم خصوصيات . را خواهيد ديد New Scanپنجرة 

، روشنايي، و )نقطه در اينچ( dpi4اسكن، مانند رنگ، نوع فايل، 
نمايش نتيجة اسكن روي  يشبراي پ. كنتراست را خواهيد داشت

Preview روي     وقتي آمادة اسكن شديد، . كليك كنيدScan  كليك
را  شده در اسكنر  قرارداده سند ،Windows Fax And Scan. كنيد

 با. اسكن خواهد كرد و آن را در فهرست اسناد خود ذخيره خواهد كرد
جديد و انتخاب  ةشد كردن روي يك تصوير اسكن راست–كليك

Save As،   توانيد در هر جايي كه بخواهيد  تصوير  جديد را ميآن
اي  خود تايپ كنيد، پوشه ةشد يك نام براي تصوير اسكن. ذخيره كنيد

جديد در آن ذخيره  ةشد خواهيد تصوير اسكن را انتخاب كنيد كه مي
، را JPGشده، مانند  شود، و فرمت فايل مورد استفادة تصوير اسكن

  . انتخاب كنيد
  

Windows Fax And Scan  يك خصوصيت مفيد دارد كه به شما
براي استفاده . شدة جديد را فكس كنيد دهد يك سند اسكن امكان مي

خواهيد اسكن و فكس كنيد در  از اين خصوصيت، سندي را كه مي
،  بعد File، روي Windows Fax And Scan   و در ،اسكنر قرار دهيد

New و آنگاه ،Fax From Scanner اين گزينه به طور . كليك كنيد
وقتي اسكن سند به پايان . كند خودكار عمليات اسكن را آغاز مي

پس از . شود شده بار مي با تصوير اسكن New Faxبرسد، پنجرة 
براي تماشاي  Zoomو  Viewتوانيد روي  كردن يك سند، مي اسكن

  . شده بهره بگيريد دقيق سند اسكن
  

  اسكن لذت ببريد از امكانات برنامة فكس و
براي كساني كه وقت مديريت  7ويندوزفكس و اسكن در  برنامة

اسكن اسناد به شما كمك . ، سودمند استتعداد زيادي سند را ندارند
كند كه اسناد خود را به سرعت وارد كامپيوتر كنيد، و از آنجا  مي

    □.بتوانيد آنها را ايميل كنيد يا در ديسك سخت ذخيره كنيد
  

  

                                                 
4 dots per inch 

  DSLدارندگان 
براي ارتباط اينترنت بهره  DSLباند پهن اگر از خط ارتباطي 

توانيد از مودم خود براي ارسال و دريافت فكس  گيريد بازهم مي مي
كردن مودم به پريز  فقط الزم است كه پيش از وصل. استفاده كنيد

گونه كه براي  همان(ديواري تلفن، يك فيلتر را به پريز تلفن وصل كنيد 
  □).هاي تلفن بايد اين كار را انجام بدهيد گوشي


