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 7ويندوزآشنايي با 
كنيد، عملياتي را به اجرا در  هر بار كه كامپيوتر را روشن مي

در اين . مشهور است Startupيا  اندازي راهآورد كه به عمليات  مي
 1حافظةدر  سخت ديسكضروري از  فايل سيستميعمليات چند 
شود تا شما بتوانيد با كامپيوتر ارتباط برقرار كنيد و  كامپيوتر بار مي

  .ارتباط برقرار كندخودش كامپيوتر بتواند با وسايل ديگر متصل به 
، براي اين كه كار با كامپيوتر را اندازي راهپس از تكميل عمليات 

را  _مشهور است  Logonيا  Loginكه به  _ آيين ورودشروع كنيد 
عمليات تكميل پس از . انجام دهيد، كه معموالً بسيار آسان استبايد 
نمايش . آيد به نمايش در مي 7ويندوزاندازي، صفحة خوشامدگويي  راه

بسته به تنظيمات كامپيوتر  7ويندوزاين صفحه و آيين دقيق ورود به 
به طور معمول با يكي از سه حالت زير برخورد خواهيد . كند فرق مي

  : كرد
در كامپيوتر وجود داشته باشد، و اين  حسابفقط يك اگر . 1

محافظت نشده باشد، صفحة  كلمة عبوريا  2گذرواژهحساب با يك 
شما را به نمايش در  3حساب كاربرينام و عكس  ،خوشامدگويي

 ويندوزكافي است روي اين عكس كليك كنيد تا وارد . آورد مي
  . شويد

با يك  اين حساب  اگر فقط يك حساب وجود داشته باشد، و. 2
نام و عكس  ،ه محافظت شده باشد، صفحة خوشامدگوييگذرواژ
. آورد ه را به نمايش در ميگذرواژكاربري شما و يك كادر حساب 

را  Enterه را در اين كادر تايپ كنيد و سپس كليد گذرواژبراي ورود، 
  . كليك كنيد Go بزنيد يا روي دكمة

شده باشد، صفحة  برپااگر چند حساب كاربري در كامپيوتر . 3
ي كاربري فعال را به نمايش ها حسابنام و عكس همة  ،خوشامدگويي

، روي عكس حساب خودتان كليك ويندوزبراي ورود به . آورد در مي
ه محافظت شده باشد، گذرواژكنيد، و اگر اين حساب با يك 

  . را بزنيد Enterتان را تايپ كنيد و كليد  هگذرواژ
  

                                                 
1 RAM 
2 password 
3 user account 

از  ي شما راهاي شخص تنظيم 7ويندوزپس از اجراي آيين ورود، 
بر كند و سپس محيط كار شما را  بار مي ظه حافدر  سخت ديسك

يا  4تاپ دسكاين محيط به . آورد به نمايش در ميها  اساس اين تنظيم
يي است كه براي ها تنظيممشهور است و بازتاب  ميزكار

بار كه آيين ورود به  نخستين. ايد انجام داده ويندوزسازي  اختصاصي
يك ساختار فايل اختصاصي براي  ويندوزيك كامپيوتر را انجام بدهيد، 

اي طول  كند، كه ممكن است چند ثانيه مي برپاشما  حساب كاربري
  . بكشد

  
؟ كامپيوتر شما دارد اي  هفايدچه چيست و  حساب كاربرياما 

ممكن است فقط مورد استفادة خودتان باشد، يا ممكن است چند نفر از 
از يك كامپيوتر بهره  بخواهند  اگر بيش از يك نفر. آن استفاده كنند

را مخصوص خودش تواند يك حساب كاربري  بگيرند، هر نفر مي
با استفاده از . دهدبداشته باشد و آيين ورود خودش را انجام 

را  7ويندوزتواند محيط  ي كاربري جداگانه، هر شخص ميها حساب
آن كه به  خواهد، بي كند كه خودش دوست دارد و مي برپاگونه  همان

به هر حساب كاربري يك . محيط كامپيوتري كاربر ديگر دست بزند
شود كه چهره و طرز كار محيط  اختصاص داده مي 5ربريپروفايل كا

اين . كند را براي آن كاربر خاص توصيف مي) 6رابط كاربر(كامپيوتر 
  8هاي فونتو  7طرحوارة رنگياي چون  شامل چيزهاي سادهپروفايل 

و  9كادرهاي گفتگومورد استفادة و  ويندوزمورد استفادة   )قلم حروف(

                                                 
4 desktop 
5 user profile 
6 user interface 
7 color scheme 
8 font 
9 dialog box 

 برپاه گذرواژيك  حساب كاربريي كه براي يك در زمان :نكته
ه را مشخص گذرواژ )hintيا ( يادآورتوانيد يك  كنيد، مي مي

آن  ويندوزه را به اشتباه تايپ كنيد، گذرواژبعدها هرگاه . كنيد
ه را براي كمك به شما به منظور تصحيح اشتباه به گذرواژيادآور 

  .آورد نمايش در مي
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، و همچنين 11اي رهاي برنامهبميانتاپ، و  دسك 10زمينة، ها پنجره
مانند (   خواهيد محرمانه بمانند كه مياست اي  اطالعات شخصي

حاوي  پروفايل كاربريهر . )شده و سابقة مرور وب هاي ذخيره هگذرواژ
توانند آن را  است كه كاربران ديگر آن كامپيوتر نمي پوشة شخصييك 

يي ها فايل، و ساير ها آهنگ، ها عكسدستيابي كنند، كه در آن اسناد، 
  . خواهيد خصوصي بمانند توانيد ذخيره كنيد كه مي را مي

  
يا ( حساب مديريتيتوان به عنوان يك  هر حساب كاربري را مي

administrator account(،  حساب كاربري و يا به عنوان يك
اي كه بر روي يك  اولين حساب كاربري. تعيين كرد 12استاندارد

 است، چون حساب مديريتييك  ناخواه خواه شود كامپيوتر ساخته مي
پس اگر شما  .كم يك حساب مديريتي داشته باشد هر كامپيوتر بايد دست

شما احتماالً با  ،كند اولين يا تنها كسي هستيد كه از كامپيوتر استفاده مي
  . كنيد يك حساب مديريتي كار مي

  
  

  
  

  تاپ ويندوز را بشناسيم دسك
رابط ها، و ساختار خود را از طريق يك  ابزار، فرمان 7ويندوز

 هاي كاربري گرافيكي رابط. آورد به نمايش در مي  13كاربري گرافيكي
)GUI(   ي زير هستندها بخشحاوي انواع :  

  
كه در آن  ويندوزناحية نمايشي اصلي  ).ميزكار(تاپ  دسك●
را پردازش  ها فايلها، و  ها، پوشه ي نمايندة برنامهها آيكنتوانيد  مي

  . كنيد
                                                 
10 background 
11 program shortcut 
12 standard user account 
13 graphical user interface 

  

  

  

پوشه،  يك نماد تصويري كوچك از يك برنامه، .)icon( آيكن●
  . است فايل، يا يك شيء يا تكليف ديگر

  

  

  

گر را  اي مانند موش كه يك اشاره وسيله .كننده وسيلة اشاره●
توانيد موارد به نمايش درآمده در  كه با آن مي ،كند كنترل مي

  . را انتخاب كنيد نمايش صفحه

  .نمايش صفحه در زمينهنمونه آيكن چند  

توانيد  در  بار  را مي نوار تكليف يا تاسك. 7تاپ ويندوز ميز كار يا دسك
در زمينه  Recycle Binو  Computerدو آيكن . تاپ ببينيد پايين دسك

  . شود ديده مي

در دنياي فناوري سطح باال، به كساني كه از كامپيوتر استفاده  :نكته

   .دشو گفته مي) user(كنند كاربر كامپيوتر يا كاربر   مي
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يك قاب، معموالً با اندازة تغييرپذير، كه  ).window(پنجره ●
يا يك پوشه  ،آورد كامپيوتر در داخل آن يك برنامه را به اجرا در مي

  . آورد يا فايل را به نمايش در مي

  

  
  

بر  كردن كليكتوانيد با  فهرستي كه در آن مي). menu(منو ●
  . روي يك فرمان، يك دستورالعمل را به اجرا درآوريد

  

  

  

يك پنجرة با اندازة ثابت كه در  ).dialog box(كادر گفتگو ●
را  ها دستورالعملهاي موجود،  آن با تايپ اطالعات يا انتخاب گزينه

  . آوريد خودتان به اجرا در مي مطابق خواست

  

  

كه در است  يك پنجرة با اندازة ثابت ) dialog box( »كادر گفتگو«
ها را مطابق  هاي موجود، دستورالعمل آن با تايپ اطالعات يا انتخاب گزينه

  .آوريد خواست خودتان به اجرا در مي

  .باز شده است  File يك نمونه از  نوار منو، كه در آن منوي  

  .تاپ مرورگر اينترنت در دسك »پنجرة«نمايش يك 

  .نمايش بر روي صفحه موشنماهاي متداول  گرها يا مكان اشاره 

دكمة كمكي . 3چرخ طومارنمايي . 2دكمة اصلي . 1: قطعات موش 
  ).راست-كليكبراي    (
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 ستيز و داده آزار اگر يك شخص يا برنامة مردم :يادآوري مهم
وارد حساب كاربري خود شده  مديردر زماني كه شما با عنوان 
رساني جدي به سيستم بسيار بيشتر از  باشيد نفوذ كند، خطر آسيب

وارد كامپيوتر  استانداردزماني است كه به عنوان يك كاربر 
از طريق يك حساب مديريتي  ستيز دادهشخص يا برنامة . يدا شده
دسترسي پيدا كند، در  هاي سيستمي فايلو  ها تنظيمتواند به همة  مي

به بعضي از امكانات ) Standard( استانداردحالي كه يك كاربر 
توانند به طور دائم به سيستم ضربه بزنند دسترسي  اي كه مي ويژه
حساب كاربري شود كه يك  از همين روي، توصيه مي. ندارد

، به بسازيد و از آن حساب براي كارهاي روزمرة خود استاندارد
اگر بخواهيد كاري انجام دهيد كه . بهره بگيريد ويژه مرور اينترنت،

خواهد كه  از شما مي 7ويندوزبه مجوز مديريتي نياز داشته باشد، 
را ندانيد، گذرواژه اگر اين . مديريتي خود را ارائه دهيد گذرواژة

دهيد؛ در نتيجه، نفوذگران بدون اين بتوانيد آن عمل را انجام  نمي
  .توانند در كامپيوتر شما تغيير مخرب به وجود بياورند عات نمياطال

  

  

ورود به   پس از اجراي آييننخستين بار كه  يتاپ زمينة دسك
به رسماً باشد كه  هايي زمينهخواهيد ديد ممكن است يكي از  ويندوز
را نصب نكرده  7ويندوزارائه شده است، يا اگر خودتان  7ويندوزهمراه 

تاپ  دسك. باشيد، سازندة كامپيوتر آن را براي شما انتخاب كرده باشد
پنجرة چهاربخشي يك تصوير  7ويندوز) اي كارخانه( 14فرض پيش

توانيد  هر كدام كه باشد، اين زمينه را خودتان هم مي. استرنگارنگ 
فرض چند زمينة اضافي را نيز  ، عالوه بر زمينة پيش7ويندوز. تغيير بدهيد

اگر خودتان هم . توانيد به كار ببريد فراهم كرده است كه آنها را نيز مي
عكس يا نقاشي خاصي را در كامپيوتر ذخيره كرده باشيد آن را نيز 

  . توانيد براي زمينه به كار بگيريد مي

  
شده بر روي  هاي نصب و برنامه 7ويندوزي ها تنظيمبسته به 

تاپ خود  بر روي دسك آيكنكامپيوترتان، ممكن است يك يا چند 
هاي ذخيره، و  ، مكانها فايلبراي اين كه شناسايي  7ويندوز. داشته باشيد

كند براي هر چيزي كه در كامپيوترتان حاضر است  تر آسانها را  برنامه
                                                 
14 default 

 فايلتواند نمايندة يك نوع  مي آيكن. دهد يك آيكن اختصاص مي
يا  ،)پردازي، يك فايل متني، يا يك بانك اطالعاتي مثالً يك سند واژه(

، يا ديسكران سخت ديسك، پوشهمانند يك (گر  يك بخش ذخيره
يك  بازكردنفرض براي  تواند نمايندة برنامة پيش باشد؛ يا مي) دي سي

يا برنامه را در ميان  يك فايل پيداكردناين نمايش تصويري . فايل باشد
 ،هنگامي كه يك آيكن. كند ميتعداد زيادي فايل و برنامه آسان 

به يك مورد ) shortcut( ميانبر، يا يك )پيوند( 15لينكنمايندة يك 
چپ آن -شده در جايي ديگر باشد، يك پيكان در گوشة پايين ذخيره
  . آيد به نمايش در ميآيكن 

  
وردي به نمايش در تاپ نام م زير هر آيكن بر روي دسكدر 

قدر طوالني باشد كه در دو  اگر اين نام آن. آيد كه نمايندة آن است مي

                                                 
15 link 

ي ويژه، ها فايلها يا  ها، پوشه توانيد براي برنامه شما هم مي :نكته
تاپ  ي دسكبر رو ،ي وبها پايگاهبراي ساير كامپيوترها، يا براي 

روي يك آيكن و  راست–كليك. بسازيد برميانيا هر پوشة ديگري 
اين  اجراي يك روش آسان Create Shortcutانتخاب گزينة 

   .كار است

  .نمونه »يكادر گفتگو«يك 



 

^   

  10صفحه 

   و انتخاب گزينة Recycle Binراست روي آيكن - با كليك
Empty Recycle Bin  توانيد  ميRecycle Bin را تخليه كنيد.  

به جاي  نشده باشد ) اليت هاي( كه انتخابدر حالتي  سطر جاي نگيرد،
شود، اما هر گاه روي  مينشان داده  (...) نقطه سهعالمت  ،نامبخشي از 

هنگامي كه . آيد به طور كامل به نمايش در مياين نام آن كليك كنيد 
حاوي ) يا كادر معرفي(  ScreenTipكنيد، يك  به يك آيكن اشاره مي

گر خود  اشارهاگر  به عنوان مثال،  .آيد اطالعات معرفي به نمايش در مي
، مكان فايلي كه برنامه را آغاز قرار دهيد اي ر برنامهيك ميانبرا روي  

يك كادر معرفي  ،اشاره به يك فايل. ديآ كند به نمايش در مي مي
نام، نوع، اندازه و تاريخ اصالح آن فايل را به نمايش در  حاوي 

يك برنامه  ميانبرروي آيكن يا  كردن دوضرب–كليكبا . آورد مي
كردن روي  دوضرب–كليكتوانيد آن برنامه را به اجرا در آوريد؛ با  مي

              توانيد آن پوشه يا فايل را باز كنيد؛ با  يك آيكن يك پوشه يا فايل مي
مكان يك شبكه يا يك پايگاه وب يك كردن روي  دوضرب–كليك

  . برويدوب  توانيد به آن مكان يا پايگاه  مي

  
  

تاپ  بر روي دسكفرض  به طور پيشكه  ويندوزي ها آيكنيكي از 
است، كه ) سطل بازيافت(  Recycle Binبه  لينكحضور دارد يك 

كنيد نگه  يي را كه شما حذف ميها فايلموقتاً  ويندوزجايي است كه 
خالي باشد، آيكن آن يك سطل  Recycle Binهنگامي كه . دارد مي

آورد؛ پس از آن كه يك يا چند مورد را  خالي را به نمايش در مي
، آيكن )را تخليه كنيد Recycle Binو تا زماني كه (حذف كنيد 
Recycle Bin داني  چند برگه كاغذ را در سطل زبالهRecycle Bin  به
تا زماني  ،ايد هيي را كه به اشتباه حذف كردها فايل. آورد نمايش در مي
براي . توانيد باز گردانيد د مينباش Recycle Binداني  كه در زباله

را  Recycle Binداني  توانيد زباله مي سخت ديسكبيشتركردن فضاي 
  .تخليه كنيد

  
  

  
خريد، ممكن است سازنده چند برنامة  هنگامي كه يك كامپيوتر مي

كاربردي سودمند را در كامپيوتر نصب كرده باشد و احتماالً آيكن 
يك روش ديگر . تاپ جاي داده باشد ها را در دسك اين برنامه ميانبر

به . تاپ، ذخيرة فايل يا پوشه در آنجاست ايجاد آيكن بر روي دسك
اي را از اينترنت دريافت كنيد  فايل يا برنامهقصد داريد عنوان مثال، اگر 

توانيد آن را در  كه فقط يك بار به استفاده از آن نياز داريد، مي
آن را بيابيد، استفاده كنيد، و سپس آن   تاپ ذخيره كنيد تا سريعاً دسك

كنيد،  اي را بر روي كامپيوترتان نصب مي هرگاه برنامه. را حذف كنيد
تاپ  براي آن برنامه بر روي دسك ميانبراغلب امكان ساخت يك 

   □.شود فراهم مي
   

هر . حذف كنيدتوانيد  تاپ را مي برهاي روي دسكميان :هنكت
برنامه، پوشه، يا فايل مرتبط  ،بر را حذف كنيدچند، هرگاه يك ميان

بر  روي  فقط پيوند به آن مورد  _شود  بر حذف نميميانآن با 
بر كافي است روي براي حذف يك ميان. شود حذف ميتاپ  دسك

  .را انتخاب كنيدDeleteكنيد و گزينة  راست–كليكآن


