سرفصل دروسICDL

مهارت اول  :مفاهيم پايه فناوري اطالعات



شروع کار
o

سخت افزار ،نرم افزار و فناوري اطالعات


o

فهميدن مفاهيم پايه سخت افزار،نرم افزارو فناوري اطالعات .

انواع کامپيوتر


فهميدن و فرق گذاشتن بين کامپيوترهاي بزرگ ،کوچک ،شبکه ،شخصي و کيفي از
زاويه هاي مختلف ظرفيت ،سرعت ،هزينه ونوع کاربران عمومي،فهميدن عبارات ترمينال
باهوش و ترمينال گنگ .

o

بخشهاي اصلي يک کامپيوتر شخصي



يادگرفتن بخشهاي اصلي کامپيوتر شخصي  ،واحد پردازش مرکزي (، )cpuديسک
سخت ،ابزارهاي معمول ورودي و خروجي ،انواع حافظه ،مخزنهاي قابل انتقال مانند ديسکت
zip،ديسک  CD،و غيره .شناخت ابزارهاي جانبي .



سخت افزار
o

واحد پردازش مرکزي


درک کردن مفهوم واحد پردازش مرکزي ( ) CPUو فهميدن نحوه انجام کار آن از قبيل
محاسبه  ،کنترل منطقي ،دسترسي سريع به حافظه و غيره  .دانستن اين امر که سرعت
واحد

پردازش

مرکزي

با

واحدي

به

نام

مگا

هرتز

اندازه

گيري

مي شود.

o

ابزارهاي ورودي


دانستن تعدادي از مهمترين ابزارهاي ورود داده ها به کامپيوتر از قبيل موس  ،صفحه
کليد ،گوي چرخان ،پويشگر ،صفحه لمسي  ،قلم نوري  ،اهرم بازي و غيره .

o

ابزارهاي خروجي


دانستن عمومي ترين ابزارهاي خروجي براي نمايش دادن نتايج پردازشهايي که بوسيله
کامپيوتر انجام مي شود  .به عنوان مثال  ،انواع صفحه نمايش  ،چاپگرهايي که معموالٌ در
دسترس هستند ،رسام ها ،بلندگو  ،دستگاه  ،ترکيب صدا و غيره  .دانستن اين که کجا و
چطوراز اين ابزارها استفاده مي شود.



حافظه و مخزن
o

مخزن ذخيره سازي



مقايسه انواع اصلي مخزن ذخيره سازي از نظر سرعت ،هزينه و ظرفيت  ،به عنوان مثال
ديسک سخت داخلي  /خارجي  Zip،ديسک ،ديسکت  CD- RAM،و نوار ذخيره کردن
داده ها .

o

انواع حافظه
فهميدن تفاوت بين انواع حافظه کامپيوتر مانند ( RAMحافظه با دسترسي تصادفي )،



( ROMحافظه فقط خواندني )و فهميدن اين امر که اين حافظه ها در چه زماني مورد
استفاده قرار مي گيرند.

o

اندازه گيري ظرفيت حافظه


دانستن اين امر که چگونه حافظه کامپيوتر اندازه گيري مي شود (بيت ،بايت ،کيلوبايت
،مگا بايت و گيگابايت ) .ارتباط دادن اندازه حافظه کامپيوتر با حروف  ،فيلدها ،رکوردها ،
فايلها  ،فهرست و زير فهرستها.

o

کارايي کامپيوتر
دانستن تعدادي از عواملي که در کارايي کامپيوتر موثرند مانند سرعت  ،CPUاندازه



حافظه اصلي ( ،)RAMظرفيت و سرعت ديسک سخت .



نرم افزار

o

انواع نرم افزار


دانستن مفهوم نرم افزارهاي سيستم عامل و نرم افزارهاي کاربردي و دانستن تعامل بين
آنها

o

نرم افزارسيستم عامل


فهميدن عملکرد اصلي سيستم عامل  ،فهميدن عبارت واسط کاربر گرافيکي
( )GUIو ارائه يک مثال از آن  ،توجه به فوايد اصلي واسط کاربر گرافيکي .

o

نرم افزارهاي کاربردي


فهرست کردن تعدادي از عمومي ترين کاربردهاي نرم افزار همراه با استفاده هاي آن از
قبيل واژه پردازها  ،کاربردهاي چند رسانه  ،صفحه گسترده ها  ،بانکهاي اطالعاتي  ،حقوق و
دستمزد  ،ابزارهاي ارائه و نشر روميزي .

o

توسعه سيستم ها


فهميدن اين امر که چگونه سيستمهاي مبتني بر کامپيوتر ايجاد شده و توسعه
مي يابد  .دانستن مراحل تحقيق  ،بررسي  ،برنامه نويسي و تست که اغلب در توسعه
سيستمهاي مبتني بر کامپيوتر بکار گرفته مي شوند.



شبکه هاي اطالعاتي

o

شبکه محلي و شبکه وسيع


دانستن تعريف شبکه هاي محلي( )LANوشبکه هاي وسيع (  . )WANدانستن فوايد
کار گروهي و به اشتراک گذاشتن منابع در شبکه .

o

شبکه هاي تلفني


فهميدن نحوه استفاده از شبکه هاي تلفني  .فهميدن عبارت شبکه داده عمومي
( )PSDNو شبکه هوشمند ديجيتالي ( )ISDNو ارتباطات ماهواره اي  .فهميدن عبارات

دورنگار ،تلکس ،مودم  ،آنالوگ  ،ديجيتال و نرخ تبادل اطالعات که با واحد بيت در ثانيه
اندازه گيري مي شود.

o

پست الکترونيک


فهميدن عبارت پست الکترونيک و کاربردهاي آن  .فهميدن اين امر که چه امکاناتي براي
ارسال ودريافت پست الکترونيک مورد نياز است .دانستن تعدادي از تجهيزات وفناوريهاي
ارتباطي واطالعاتي مورد نياز براي استفاده از پست الکترونيک .

o

اينترنت


تعريف اينترنت .دانستن مفهوم اينترنت و تعدادي از کاربردهاي اصلي آن  .فهميدن
منطق اقتصادي مربوط به سيستم هاي پستي اينترنت وابسته به روشهاي ارائه سيستم هاي
پستي ديگر .فهميدن موتور جستجو در اينترنت  ،فهميدن تعامل بين اينترنت و شبکه هاي
جهاني .Web



کامپيوتر در زندگي روزمره

o

کامپيوتر در خانه


دانستن تعدادي از کاربردهاي کامپيوتر شخصي در خانه مانند سرگرمي ،نگهداري
حسابهاي مربوط به دخل و خرج خانه  ،کار کردن در خانه  ،انجام پروژه ها و تکاليف خانگي
با استفاده از پست الکترونيک و اينترنت .

o

کامپيوتردر کار يا آموزش



دانستن تعدادي از کاربردهاي اداري و حرفه اي کامپيوتر  ،ارائه مثالهايي از انواع
سيستمهاي مبتني بر کامپيوتر که در تجارت  ،صنعت  ،دولت و آموزش استفاده مي شود .
آشنا بودن به جاهايي که يک کامپيوتر نسبت به انسان براي انجام کاري مناسبتر است و بر
عکس .

o

کامپيوتر در زندگي روزمره


آشنا بودن به کاربردهاي کامپيوتر در زندگي روزمره مانند مغازه ها  ،کتابخانه ها ،
جراحي پزشکي  ،استفاده از کارتهاي هوشمند و غيره .



جامعه و فناوري اطالعات

o

جهان متغير


فهميدن عبارات جامعه اطالعاتي و بزرگراه اطالعاتي  ،دانستن تعدادي از مشکالت مربوط
به سال  ، 0222فهميدن مفهوم تجارت الکترونيک .

o

فضاي کاري مناسب


فهميدن اين امر که چه شرايطي مي توانند به ايجاد يکه محيط کاري مناسب کمک
کنند  ،مانند امواج و اشعه هاي متصاعد شده از کامپيوتر  ،محل مناسب براي قرار گرفتن
صفحه نمايش  ،صندلي  ،صفحه کليد  ،فراهم کردن نور و رطوبت مناسب .

o

سالمت و امنيت فردي


توجه به مباحث سالمت  ،انجام احتياطات الزم در هنگام استفاده از کامپيوتر مانند توجه
به پوشش و محافظ مناسب براي کابل برق  ،بار بيش از حد روي آن نگذاشتن  ،دانستن

صدماتي که عموماٌ بر اثر کار در محيط نامناسب ايجاد ميشود  ،مانند صدمات ناشي از
خستگي مکرر  ،فشار بر روي چشم بر اثر اشعه صفحه نمايش و مسائلي که در اثر بد نشستن
و درست قرار نگرفتن وضعيت بدن در محيط کار ايجاد ميشود.



حفاظت از اطالعات  ،مالکيت معنوي و بحث قوانين

o

حفاظت از اطالعات


دانستن هدف و ارزش استفاده از ابزارهاي تهيه پشتيبان از فايلهاي کامپيوتر به مخزنهاي
قابل انتقال.دانستن نحوه حفاظت از کامپيوترهاي شخصي درمقابل تجاوز .دانستن مسائل
خصوصي مربوط به کامپيوتر شخصي مانند حفاظت از کامپيوتر ،سياستگذاري مناسب در
کلمات عبور ( .)Passwordدانستن اتفاقاتي که با قطع برق بر روي فايلها و داده ها ايجاد
ميشود.

o

ويروسهاي کامپيوتري


تعريف ويروس با توجه به مفهومي که در کامپيوتر دارد  .توجه به اين امر که چگونه
ويروس مي تواند وارد يک سيستم کامپيوتري شود  .فهميدن خطر انتقال دادن فايلها از
اينترنت روي کامپيوتر .دانستن تعدادي از ابزارهاي مقابله با ويروس

o

مالکيت معنوي


فهميدن مالکيت معنوي در نرم افزار و تعدادي از اصلي ترين مباحث قانوني و امنيتي در
رابطه با کپي کردن  ،به اشتراک گذاشتن و سرقت ديسکها  .دانستن تعدادي از مشکالت
انتقال فايلها در شبکه  ،فهميدن عبارات نرم افزارهاي مشترک ،نرم افزارهاي آزاد و مجوز
کاربر.

o

اقدامات محافظت از داده ها


دانستن اقدامات محافظت از داده ها در کشور .فهميدن مشکالت اين اقدامات و توضيح
تعدادي از سوء استفاده هاي انجام شده از داده هاي شخصي .

مهارت دوم  :استفاده از کامپيوتر و مديريت فايلها



شروع کار

o

قدمهاي اوليه کار با کامپيوتر


روشن کردن کامپيوتر



نحوه مناسب پايين آوردن سيستم عامل و خاموش کردن کامپيوتر



راه اندازي مجدد کامپيوتر



مشاهده اطالعات اصلي سيستم کامپيوتر مانند نوع سيستم عامل  ،پردازنده  ،حافظه
نصب شده ( )RAMو غيره .



مشاهد مشخصات ميز کار کامپيوتر  ،شامل زمان و تاريخ  ،تنظيمات صدا  ،تنظيمات
صفحه نمايش مانند زمينه  Setting ،صفحه  ،تغيير حالت صفحه نمايش در هنگام کار
نکردن با کامپيوتر مانند تصاوير پي در پي  ،برنامه هاي متحرک و غيره .





توانايي شکل دادن به ديسکت ()format



استفاده از توابع کمک ( ) help

محيط روميزي

کار با شما ها ()Icons

o


انتخاب و انتقال شماهاي روميزي  ،شناخت شماهاي روميزي پايه مانند ديسک سخت ،
درخت فهرستها  ،زير فهرستها و فايلها  ،سطل آشغال قابل بازيابي  .ايجاد يک مسير کوتاه و
دسترسي به فايل از طريق ميزکاريا يک منوي روميزي مجازي .



شناخت قسمتهاي مختلف يک پنجره روميزي  ،قسمت عنوان  ،قسمت ابزار  ،قسمت منو
 ،قسمت وضعيت و قسمت تغيير ديد محتويات پنجره



فهميدن اين که چگونه ميتوان يک پنجره روميزي را در قسمت پايين قرار داد  ،به اندازه
کل صفحه بزرگ کرد  ،يا به انداره هاي مختلف در آورد و درنهايت چگونه آنرا بست .



شناخت بخشهاي مختلف يک پنجره کاربردي  :قسمت عنوان  ،قسمت ابزار  ،قسمت منو
،

قسمت

وضعيت

،

قسمت

تغيير

ديد

محتويات

پنجره

و

حرکت

پنجره ها روي ميز کار.


فهميدن اين که چگونه ميتوان يک پنجره کاربردي را درقسمت پايين قرار داد  ،به اندازه
کل صفحه بزرگ کرد  ،يا به اندازه هاي مختلف در آورد و در نهايت چگونه آنرا بست .حرکت
بين پنجره هاي باز.



سازماندهي پرونده ها

o

فهرستها  /کشوها


فهميدن ساختار اصلي فهرست  /کشو در کامپيوتر.



ايجاد يک فهرست /کشو و زيرفهرست  /زير کشو.



بررسي کردن يک کشو  ،مشاهده تعدادي از مشخصات فهرست مانند اسم  ،اندازه و
آخرين تاريخي که بهنگام شده است .



توانايي شناخت طيف وسيعي از انواع فايلهاي بانکهاي اطالعاتي  ،فايلهاي ارائه،

فايلهاي متن  ،فايلهاي تصوير و غيره .

o



مشاهده مشخصات فايل مانند اسم  ،اندازه  ،نوع فايل  ،آخرين زمان اصالح و غيره .



تغيير دادن اسم فايلها و فهرستها.

کپي  ،انتقال و حذف


انتخاب يک فايل بطور مستقل يا به عنوان يک گروه از تعدادي از فايلهاي مجاور و يا
دور ازهم.

o



کپي کردن و چسباندن براي تهيه نسخه دوم بين فهرستها/کشوها.



تهيه يک پشتيبان از داده ها روي ديسکت .



استفاده از توابع بريدن و چسباندن براي انتقال فايلها و فهرستها .



حذف فايلها از يک يا چند فهرست.



حذف فهرستها يا کشوهاي انتخاب شده .

جستجو


استفاده از ابزار پيدا کردن ( )findبراي مشخص کردن محل يک فايل يا يک
فهرست .





ويرايش ساده

جستجوي اسم  ،تاريخ  ،نوع فايل يا فهرست و غيره .

o



استفاده از يک نرم افزار ويرايشگر.


اجراي يک نرم افزار ويرايشگر يا يک برنامه واژه پرداز و ايجاد يک فايل .



ذخيره کردن يک فايل در يک فهرست  /کشو.



ذخيره کردن يک فايل در يک ديسکت .



بستن نرم افزار ويرايش متن .

مديريت چاپ
o

چاپ کردن


توانايي چاپ سند در يک چاپگر نصب شده



تغيير چاپگر پيش فرض از فهرست چاپگرهاي نصب شده .



مشاهده پنجره پيشرفت عمل چاپ از مدير چاپ روميزي .

مهارت سوم  :واژه پردازها


شروع کار
o

قدمهاي اوليه کار با واژه پرداز


باز کردن يک واژه پرداز .



باز کردن يک سند موجود  ،انجام بعضي تغييرات و ذخيره کردن آن .



باز کردن چند سند .

o

o



ايجاد يک سند جديد و ذخيره کردن آن .



ذخيره کردن يک سند موجود در ديسک سخت يا روي يک ديسکت .



بستن يک سند .



استفاده از توابع کمک (. )help



بستن نرم افزار واژه پرداز.

تنظيمات پايه


تغيير نحوه رويت واژه پرداز.



استفاده از ابزار بزرگ و کوچک نمايي .



اصالح عالمتهاي نمايشي متناظر دستورات (جعبه ابزاريا .)toolbar

تبادل سند


ذخيره کردن يک سند موجود به شکلهاي مختلف مانند فايل متن ( ، )txtفايل متن
ويژه ( ، ) rtfالگوي سند  ،انواع فرمتهاي قابل استفاده در نرم افزارها و نسخه هاي
مختلف آن و غيره .





ذخيره کردن يک سند به فرمت مناسب براي استفاده در سايتهاي وب .

اعمال پايه
o

قرار دادن داده ها

o



وارد کردن يک حرف  ،کلمه  ،عبارت يا حجم کوچکي از متن .



استفاده از دستور برگشت .



وارد کردن يک پاراگراف جديد



وارد کردن کاراکترهاي ويژه (سيمبول )



قرار دادن يک دستور انتهاي صفحه در سند .

انتخاب داده ها


o

انتخاب حرف  ،کلمه  ،عبارت  ،پاراگراف يا کل سند .

کپي  ،انتقال و حذف


استفاده از ابزار کپي و چسباندن براي تکرار کردن يک متن مشابه در سند  ،استفاده
از ابزار بريدن و چسباندن براي انتقال يک متن در سند .



کپي و انتقال متن بين سندهاي فعال



حذف متن

o

جستجو و جايگزيني


استفاده از دستور جستجو براي يک کلمه يا عبارت در سند .



استفاده از دستور جايگزيني براي يک کلمه يا عبارت در سند .



شکل دادن
o

شکل دادن به متن


تغيير دادن اندازه و نوع فونت



ايتاليک کردن  ،برجسته کردن و زير خط دار کردن



تغيير دادن رنگ متن



استفاده از ابزارهاي چيدماني متن ( وسط چين ،راست چين ،چپ چين و تمام چين
)

o



استفاده از پيوند در مکان مناسب



دندانه دندانه کردن متن



تغيير فاصله بين خطوط



کپي کردن فرمت يک بخش انتخاب شده از متن

شکل دادنهاي معمول


استفاده از مجموعه هاي مختلف چند فاصله ( :)tabچپ  ،راست  ،مرکز و اعشاري



اضافه کردن کادر به سند



استفاده از فهرستهاي اعداد و عالمتها

o





انتخاب يک الگوي مناسب سند براي استفاده در يک کاربرد مشخص



کار کردن با يک الگو براي انجام يک کار مشخص

به اتمام رساندن يک سند
o

o

o

o

الگوها

شيوه ها و صفحه آرايي


بکار بردن يک شيوه موجود براي يک سند .



قرار دان شماره صفحه در سند .

سرصفحه و پاصفحه


اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه در سند.



قرار دادن زمان  ،نويسنده  ،شماره صفحه و غيره در سر صفحه و پا صفحه .



بکار بردن گزينه هاي پايه شکل دادن به متن در سر صفحه و پاصفحه .



بکار بردن گزينه هاي فورمت متن اوليه در سرصفحه و پاصفحه .

اصالح اماليي و دستوري سند


استفاده از ابزار بررسي کننده اماليي و انجام اصالحات مورد نياز در سند .



استفاده از ابزار بررسي کننده دستوري و انجام اصالحات مورد نياز در سند .

بر پا کردن سند





اصالح  settingسند شامل اصالح جهت و اندازه صفحه و موارد مشابه



اصالح حاشيه هاي سند

چاپ کردن

o

آماده سازي براي چاپ





پيش نمايش سند



استفاده از گزينه هاي اصلي چاپ



چاپ کردن يک سند در يک چاپگر نصب شده .

ويژگيهاي پيشرفته

o

o

جدو ل


ايجاد يک جدول استاندارد



تغيير مشخصات يک خانه جدول  :شکل دادن  ،اندازه  ،رنگ خانه و غيره .



قرار دادن و حذف کردن سطر و ستون



اضافه کردن کادر به جدول



استفاده از ابزار شکل دهي اتوماتيک در جدول

تصوير



اضافه کردن يک تصوير يا فايل گرافيکي به يک سند .



اضافه کردن شکلهاي استاندارد به يک سند  .تغيير رنگ خطها و رنگ داخل اين
شکلها .



انتقال تصوير و يا يک شي ء رسم شده به يک سند .



تغيير اندازه يک تصوير و يا يک شي ء گرافيکي .

o

وارد کردن اشياء


وارد کردن يک صفحه گسترده به يک سند



وارد کردن يک فايل تصوير  ،نمودار و يا شي ء گرافيکي به يک سند .

o

ترکيب پستي


ايجاد يک فهرست پستي يا ساير فايلهاي داده اي براي استفاده در يک ترکيب
پستي.



ترکيب يک فهرست پستي با يک سند نامه يا برچسب .

مهارت چهارم  :صفحه گسترده ها


شروع کار

o

قدمهاي اوليه کاربا صفحه گسترده ها


باز کردن يک صفحه گسترده



باز کردن يک صفحه گسترده موجود  ,انجام بعضي تغييرات و ذخيره کردن آن



باز کردن چند صفحه گسترده



ايجاد يک صفحه گسترده جديد و ذخيره کردن آن



ذخيره کردن يک صفحه گسترده موجوددرديسک سخت يا روي يک ديسکت



بستن يک صفحه گسترده



استفاده ازتوابع کمک ()help



بستن نرم افزار صفحه گسترده

o

تنظيمات پايه


تغيير نحوه رويت صفحه گسترده



استفاده از ابزار بزرگ نمايي و کوچک نمايي



اصالح عالمتهاي نمايشي متناظر دستورات ()toolbar

o

تبادل سند


ذخيره کردن يک صفحه گسترده موجود به شکلهاي مختلف مانند فايل متن ()txt
 ,فايل متن ويژه ( ) rtfالگوي سند ,انواع فرمتهاي قابل استفاده در
نرم افزارها و نسخه هاي مختلف آن وغيره .




ذخيره کردن يک سند به فرمت مناسب براي استفاده در سايتهاي وب .



اعمال پايه

o

قرار دادن داده ها


وارد کردن اعداد در يک خانه



وارد کردن متن دريک خانه



وارد کردن کاراکترهاي ويژه (سيمبول )



وارد کردن فرمولهاي ساده دريک خانه



استفاده از دستور برگشت ()undo

o

انتخاب داده ها

o



انتخاب يک خانه يا محدوده اي از خانه هاي مجاور و يا دور از هم



انتخاب يک سطر يا ستون  .انتخاب محدوده اي از سطرهاي مجاور و يا دور از هم

کپي  ،انتقال و حذف


استفاده از ابزار کپي و چسباندن براي اينکه محتويات يک خانه را در قسمت ديگري
از صفحه کاري کپي نمايد .



استفاده از ابزار بريدن و چسباندن براي انتقال محتويات يک خانه صفحه کاري



انتقال محتويات يک خانه بين صفحات کاري فعال



انتقال محتويات يک خانه بين صفحه گسترده هاي فعال



حذف محتويات خانه ها در محدوده انتخاب شده .

o

جستجو و جايگزيني


استفاده از دستور جستجو براي يافتن محتويات خانه مورد نظر



استفاده از دستور جايگزيني براي جايگزين کردن محتويات خانه مورد نظر

o

سطرها و ستونها

o





وارد کردن سطرها و ستونها



اصالح پهناي يک ستون و ارتفاع يک سطر



حذف سطرهاو ياستونهاي انتخاب شده

مرتب کردن داده ها


مرتب کردن صعودي يا نزولي داده هاي انتخاب شده به ترتيب عددي



مرتب کردن صعودي يا نزولي داده هاي انتخاب شده به ترتيب حروف الفبا

فرمولها و توابع
o

فرمولهاي منطقي و محاسباتي


استفاده از فرمولهاي پايه منطقي و محاسباتي برا ي جمع  ،تفريق  ،ضرب و تقسيم
در يک صفحه گسترده



شناخت پيغامهاي استاندارد ي که در صورت بروز خطا در هنگام کار با فرمولها ايجاد
مي شود.



استفاده از ابزار پر کردن خود کار خانه ها براي وارد کردن داده هاي منظم و با يک

ترتيب مشخص


فهميدن و استفاده از خانه مرجع نسبي در فرمولها و توابع



فهميدن و استفاده از خانه مرجع مطلق در فرمولها يا توابع

o



کار کردن با توابع


استفاده از تابع جمع کردن



استفاده ازتابع متوسط گيري

شکل دادن

o

شکل دادن به خانه هاي عددي


شکل دادن خانه ها براي نمايش شيوه هاي عددي متفاوت مانند تعداد رقم اعشار و
تعداد صفرهايي که بعد از نقطه اعشار قرار گيرد  .استفاده و ياعدم استفاده از کاما براي
جدا کردن شمارگان (سه رقم  ،سه رقم )



شکل دادن خانه ها براي نمايش شيوه هاي متفاوت تاريخ



شکل دادن به خانه هابراي نمايش سمبولهاي مختلف براي اعداد پولي



شکل دادن به خانه هابراي نمايش اعداد به شکل درصد

o

شکل دادن به خانه هاي متن


تغيير اندازه متن  .شکل دادن به متن به شکل ايتاليک کردن  ،برجسته کردن و يا
تغيير نوع فونت



تغيير رنگ فونت متن



تنظيم کردن جهت قرارگرفتن
متن
o

شکل دادن به خانه ها


تنظيم کردن محتويات خانه هاي انتخاب شده  :چپ  .راست  .باالو پايين



کادربندي محدوده اي از خانه هاي انتخاب شده

o

اصالح اماليي و دستوري

o



استفاده از بررسي کننده اماليي و دستوري و ايجاداصالحات مورد نياز

برپا کردن سند


اصالح حاشيه هاي سند



تنظيم کردن سندبراي قرار گرفتن در يک صفحه



اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه



تغيير جهت صفحه  ،عمودي يا افقي و تعيين اندازه صفحه

چاپ کردن

o

چاپ يک سند صفحه گسترده ساده


استفاده از گزينه هاي چاپ



پيش نمايش يک صفحه گسترده



چاپ يک صفحه گسترده يا صفحه کاري



چاپ قسمتي از يک صفحه کاري يا محدوده اي از خانه هاي دوباره تعريف شد ه



ويژگيهاي پيشرفته

o

وارد کردن اشياء


وارد کردن اشياء به يک صفحه گسترده شامل فايلهاي تصوير  ،نمودارها  ،فايلهاي
متن و غيره



o

انتقال و تغيير اندازه اشياء وارد شده به صفحه گسترده .

نمودارها و گرافها


ايجاد انواع مختلفي از نمودارها و گرافها از شکلهاي صفحه گسترده براي تجزيه و
تحليل اطالعات مانند نمودار دايره اي  ،ستوني و سه بعدي .



ويرايش و يا اصالح يک نمودار يا گراف  .اضافه کردن عنوان يا برچسب  ،تغيير دادن
اندازه نمودار و اصالح رنگها در نمودار يا گراف .



تغيير نوع نمودار .



انتقال و حذف نمودارها و گرافها.

مهارت پنجم  :بانکهاي اطالعاتي



شروع کار
o

قدمهاي اوليه کار با بانکهاي اطالعاتي


باز کردن يک بانک اطالعاتي



باز کردن يک بانک اطالعاتي موجود با طرح از پيش تعيين شده .



اصالح يک رکورد در يک بانک اطالعاتي موجود و ذخيره کردن آن .



ذخيره کردن يک بانک اطالعاتي در ديسک سخت يا ديسک .



بستن يک بانک اطالعاتي



استفاده از توابع کاربردي کمک ()help

o



تنظيمات پايه


تغيير نحوه رؤيت



اصالح عالمتهاي نمايشي متناظر دستورات (جعبه ابزار)toolbar

ايجاد يک بانک اطالعاتي

o

اعمال پايه


طراحي يک بانک اطالعاتي



ايجاد يک جدول با فيلدها و مشخصات مورد نظر



هدايت و جهت دادن به کل يک جدول



وارد کردن داده ها به يک جدول

o

تعريف و تعيين کليدها


تعيين يک کليد اوليه



o

طراحي جدول

o





اصالح مشخصات طرح جدول



اصالح مشخصات فيلد

بهنگام کردن يک بانک اطالعاتي


اصالح داده ها درجدول



حذف داده ها د رجدول



اضافه کردن رکوردها به بانک اطالعاتي



حذف رکوردها از بانک اطالعاتي

استفاده از فرمها

o

o

برپا کردن يک فهرست ارجاع (ايندکس)

ايجاد يک فرم


ايجاد يک فرم ساده



وارد کردن داده ها به بانک اطالعاتي با استفاده از فرمهاي ساده

اصالح طرح يک فرم





شکل دادن به متن



تغيير رنگ زمينه در طرح فرم



وارد کردن يک تصوير يا فايل گرافيکي به يک فرم



تغيير نحوه قرار گرفتن اشياء درطرح فرم

بازيابي اطالعات

o

اعمال پايه


بارگذاري و ورود به يک بانک اطالعاتي موجود.



پيدا کردن يک رکورد بر اساس معيار مشخص



ايجاد يک درخواست ساده



ايجاد يک درخواست با استفاده از چند شرط



ذخيره کردن يک درخواست



اضافه کردن فيلترها



حذف کردن فيلترها

o

پااليش يک درخواست


اضافه کردن فيلدها به يک درخواست



حذف فيلدها از يک درخواست

o

انتخاب کردن و مرتب کردن


انتخاب و مرتب کردن داده ها براسا س شرايط داده شده .



انتخاب و مرتب کردن داده ها بر اساس عملکردهاي منطقي معمول

o

ايجاد گزارشها


ارائه داده هاي انتخاب شده در يک روال مشخص بر روي صفحه و درگزارشها



اصالح يک گزارش



ايجاد و سفارشي کردن سرصفحه ها و پا صفحه ها



داده هاي گروهي درگزارشات کلي  ،جزئي و غيره

مهارت ششم  :ارائه مطالب



شروع کار
o

قدمهاي اوليه کار با نرم افزار ارائه مطالب .


باز کردن يک نرم افزار ارائه مطالب .



باز کردن يک سند موجود ارائه مطالب  ،انجام پاره اي از اصالحات و ذخيره کردن
آن .



باز کردن چند سند .



ذخيره کردن يک سند ارائه مطالب موجود روي ديسکت و يا ديسک سخت .



بستن يک سند ارائه مطالب .



استفاده از توابع کاربردي کمک ()help



بستن برنامه ارائه مطالب .

o

تنظيمات پايه


تغيير نحوه رؤيت



استفاده از ابزار کوچک نمايي و بزرگ نمايي صفحه .



اصالح عالمتها ي نمايشي متناظر دستورات (جعبه ابزار)toolbar

o

تبادل سند


ذخيره کردن يک سند ارائه مطالب موجود به شکلهاي مختلف مانند فايل متن
( ،)txtفايل متن ويژه ( ،) rtfالگوي سند  ،انواع فرمتهاي قابل استفاده در نرم افزارها و
نسخه هاي مختلف آن و غيره .




o

ذخيره کردن يک سند به فرمت مناسب براي استفاده در سايتهاي و ب.

اعمال پايه
ايجاد يک سند ارائه مطالب



ايجاد يک سند جديد ارائه مطالب



انتخاب يک طرح مناسب از مجموعه طرحهاي اتوماتيک موجود براي يک اساليد
مستقل مانند عنوان ارائه  ،نمودار سازماني  ،نمودار و متن و فهرستهاي عالمت دار.



اصالح طرح اساليد



اضافه کردن متن



اضافه کردن يک تصوير از کتابخانه تصاوير



استفاده از اساليد مسلط ()master

o

کپي  ،انتقال و حذف متن


استفاده از دستوارت کپي و چسباندن براي ايجاد يک کپي از متن در يک سند يا
چند سند فعال



استفاده از دستورات بريدن و چسباندن براي انتقال متن در يک سند يا چند سند
فعال



o

حذف متن انتخاب شده

کپي  ،انتقال و حذف تصاوير


استفاده از دستورات کپي و چسباندن براي ايجاد يک کپي از يک تصوير در يک
سند يا چند سند فعال



استفاده از دستورات بريدن و چسباندن براي انتقال يک تصوير در يک سند يا چند
سند فعال



o

حذف يک تصوير

کپي  ،انتقال و حذف اساليدها


استفاده از دستورات کپي و چسباندن براي ايجاد يک کپي از يک اساليد در يک
سند يا چند سند فعال



استفاده از دستورات بريدن و چسباندن براي انتقال يک اساليد در يک سند يا چند
سند فعال





عوض کردن ترتيب اساليدها در يک سند ارائه مطالب



حذف يک يا چند اساليد از سند ارائه مطالب

شکل دادن
o

شکل دادن به متن


تغيير نوع فونت



ايتاليک کردن  ،برجسته کردن  ،زير خط دار کردن و تغيير حالت حروف در متن



سايه دار کردن حروف  ،باالتر يا پايين از خط کرسي بردن متن



بکار بردن يک رنگ متفاوت براي متن



تنظيم متن در راست  ،چپ  ،باالو پائين



تنظيم فاصله بين خطها



تغيير اعداد و عالئم فهرست

o



اصالح جعبه هاي متن


تغيير اندازه و انتقال جعبه متن در يک اساليد



ميزان کردن خط ف شيوه و رنگ جعبه متن

گرافها و نمودارها
o

o

رسم اشياء


اضافه کردن انواع مختلفي از خط در يک اساليد



انتقال خط ها در يک اساليد



تغيير رنگ و اصالح پهناي خط



اضافه کردن انواع شکل  ،جعبه ها  ،دايره ها  ،خط ها و غيره به يک اساليد



چرخش و تغيير زاويه اشيا ء رسم شده در يک اساليد



تغيير مشخصات شکلها  :رنگ شکلها و نوع خط آنها



سايه دار کردن يک شکل

نمودارها


ايجاد يک نمودار سازماني



اصالح ساختار يک نمودار سازماني



o

ايجاد انواع مختلف نمودارها  ،نمودار دايره اي  ،استوانه اي و غيره

تصاوير و ساير اشياء


وارد کردن تصاوير از ساير فايلها



تغيير اندازه و انتقال تصاوير در يک اساليد



وارد کردن ساير اشياء  :متن  ،صفحه گسترده  ،جدول  ،نمودار يا فايلهاي گرافيکي
در يک اساليد





کپي کردن يک شيء وارد شده به يک اساليد مسلط



اضافه کردن جلوه هاي ويژه کادر به يک شيء

چاپ کردن و ارائه مطالب
o

برپا کردن اساليد


انتخاب شکل خروجي مناسب براي نمايش اساليدها مانند اورهد  ،ارسال به رسانه
ها،اساليدهاي  53ميلي متري و نمايش روي صفحه .



o

تغيير جهت اساليد  ،عمودي يا افقي

آماده شدن براي ارائه


اضافه کردن يادداشت به اساليدها براي کمک به ارائه دهنده

o



شماره گذاري اساليدها



استفاده از برنامه بررسي اماليي و دستوري و انجام اصالحات الزم

چاپ کردن


پيش نمايش چاپ در حالتهاي مختلف  :متن اساليد  ،مرتب کننده اساليد  ،رؤيت
يادداشتها و فرمت نهايي ارائه .





چاپ کردن اساليدها در فرمتهاي خروجي مختلف و حالتهاي متنوع نمايش



استفاده از برنامه بررسي اماليي و دستوري و انجام اصالحات الزم

جلوه هاي ويژه اساليد
o

o

متحرک سازي ارائه


اضافه کردن جلوه هاي متحرک سازي به اساليدها



تغيير تنظيمات اوليه جلوه هاي متحرک سازي

مرحله عبور




نمايش اساليدها
o

ارائه مطالب

اضافه کردن جلوه هاي مربوط به عبور از اساليد



شروع نمايش اساليدها از هر اساليد مورد نظر



استفاده از ابزار هدايت و ناوبري روي صحنه



مخفي کردن اساليدها

مهارت هفتم  :اطالعات و ارتباطات


شروع کار با اينترنت
o

o

قدمهاي اوليه کار با اينترنت


باز کردن يک نرم افزار کاربردي مشاهده وب



دانستن نحوه ايجاد و ساختار يک آدرس وب



نمايش يک صفحه وب مورد نظر



تغيير صفحه خانگي نرم افزار مشاهده وب (صفحه شروع )



ذخيره کردن يک صفحه وب در يک فايل



استفاده از توابع کاربردي کمک ()help



بستن نرم افزار کاربردي مشاهده وب

تنظيمات پايه





اصالح عالمتهاي نمايشي متناظر دستورات (جعبه ابزاريا )toolbar



نشان دادن تصاوير روي صفحه وب



نياوردن فايلهاي تصوير روي صفحه وب

ناوبري وب
o





تغيير نحوه رؤيت  /مد نمايش

دسترسي به يک آدرس وب


باز کردن يک آدرس يکتا ( )URLو مجموعه داده هاي مربوط به آن



باز کردن يک پيوند ابر متن يا يک پيوند تصوير و بازگشت به صفحه اصلي



مشاهده يک سايت مشخص و مجموعه داده هاي مربوط به آن

جستجو در وب
o

o

استفاده از جستجو


تعريف نيازها براي جستجو



استفاده از يک کلمه کليدي در جستجو



استفاده از عملگرهاي منطقي معمول در جستجو

چاپ کردن





چاپ يک صفحه اوليه با استفاده از گزينه هاي پايه چاپ



ارائه يک گزارش جستجو به عنوان يک سند چاپ شده

نشان کردن و عالمت گذاري
o





اصالح گزينه هاي اوليه صفحه

ايجاد يک نشانه


باز کردن يک نشانه صفحه وب



عالمتگذاري يک صفحه وب



اضافه کردن صفحات وب به فهرست نشانه ها

شروع کار با پست الکترونيک
o

قدمهاي اوليه کار با پست الکترونيک


باز کردن يک نرم افزار کاربردي پست الکترونيک



باز کردن صندوق پستي براي يک کاربر مشخص



باز کردن يک نامه پستي



بستن نرم افزار کاربردي پست الکترونيک



استفاده از توابع کمک()help

o



تنظيمات پايه


تغيير نحوه رويت/مدهاي نمايشي



اصالح عالمتهاي نمايشي متناظر دستورات(جعبه ابزار يا )toolbar

نامه نگاري
o

o

فرستادن يک نامه(پيام)


ايجاد يک نامه جديد



قرار دادن يک آدرس پستي در فيلد مربوط به مقصد



قرار دادن عنوان نامه در فيلد مربوط به موضوع



اضافه کردن يک امضاي خودکار به نامه



استفاده از ابزار بررسي اماليي و دستوري در صورتي که موجود باشد



ضميمه کردن يک فايل به نامه



فرستادن يک نامه با اولويت پايين يا باال.

کپي انتقال و حذف


استفاده از دستورات کپي و چسباندن براي تکرار يک متن در يک نامه يا در نامه فعال

ديگر


استفاده از دستورات بريدن و چسباندن براي انتقال يک متن در يک نامه يا در نامه فعال
ديگر

o



استفاده از دستورات بريدن و چسباندن براي قرار دادن متني از اسناد ديگر در يک نامه



حذف متن از يک نامه



حذف فايل ضميمه شده به نامه

خواندن يک نامه


باز کردن يک نامه



عالمتگذاري يک نامه در فهرست نامه ها



استفاده از صندوق پستي



باز کردن و ذخيره کردن فايل ضميمه نامه

