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 مقدمه

 
و ليكن مشكالت اداري و . هيه و تكثير نمايممدتي بود كـه مي خواستم مطالب درسي خـود را بـه صورت جـزوه ت

دريس ـتا اينكه حس مسئوليت و ديدن وضعيت بد ت. پاره اي مسائل ديگر نگذاشت كه اين كار را بموقع انجام دهم
 جزوه ام را با کـه بر آن داشت مـرا همراه بود ، فاحـشكه با اشتباهاتي ... علوم كامپيوتر در بعضي موسسات و 

 .به صورت مكتوب درآورم) البته از نظر خودم(ل و كاملترين حالت ساده ترين شك
 

 . و ساعتها كار كه براي نوشتن آن صرف شده، ميباشدتـدريس آنچه كه در ادامه مي بينيد، حاصل تجربيات من در

ني البته بايد اذعان كنم كه اين جزوه آن چيزي نيست كه خود مي خواستم بلكه آن چيزي است كه در شرايط كنو
 .لذا  اميدوارم كه در آينده بتوانم آنرا كامل و كاملتر نمايم. توانستم تهيه كنم

 
در اين جزوه سعي شده دستورات سيستم عامل به صورت كامل به همراه مثالهاي كافي آورده شود تا كاربر به 

ختلف ، نتيجه كار را بهتر ذكر اين نكته ضروري است كه تمرين كردن دستورات با مثالهاي م. راحتي آن را فرا گيرد
.مي كند  

 
خواندن اين . در خاتمه از خواننده گرامي درخواست مي شود قبل از هر چيز ، قسمت قراردادها را مطالعه نمايد

.قسمت را قبل از وارد شدن به مبحث دستورات سيستم عامل ، الزامي ميدانم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3
 قراردادها

 
به خاطر بسپاريد بعد از . مي باشدEnter و زدن دكمه DOSيپ يك دستور در جلوي اعالن به معناي تا : واردكردن

 . زده نشود ، دستور اجرا نمي شودEnterتايپ دستور اگر كليد 
 

در دستور سيستم عامل بدين معناست كه كلمات داخل كروشه ممكن ) كروشه(وجود اين عالمت  : [ ]عالمت 
و در صورت وارد شدن ، با نامهاي مختلف با دستور اصلي . ده و يا وارد نشونداست  همراه دستور اصلي وارد ش

 .همراه شوند
 

  DATE   [mm-dd-yy]:                                                              مثال
 

 به روز و ماه و  به همراه كروشه اي است كه در داخل آن ، تاريخ ، DATEهمانطور كه مالحظه مي كنيد ، دستور 
 را به همراه DATE را وارد نموده و يا اينكه دستور DATEحال شما مي توانيد فقط دستور . سال آمده است 

ذكر اين نكته ضروري است . ( كه مقدار تاريخ مي تواند مقادير مختلفي را به خود بگيرد. مقدار تاريخ  وارد نمائيد
 )ي كنيمكه خود عالمت كروشه را در دستور تايپ نم

 
 : مثال

DATE 
DATE   03-28-99 
DATE   11-22-93 

 
اين را مي رساند كه كلمات داخل اين آكالد حتما بايد با دستور اصلي وارد ) آكالد(وجود عالمت  : { }عالمت 
 .هر چند كه خود كلمه مي تواند متفاوت باشد.شوند

 
   SYS   [d:][path]   {drive2:}:                                                  مثال

روشه ک با. همانطور كه مي بينيد ، اين دستور به همراه كلماتي است كه هم در داخل كروشه هستند و هم آكالد
ولي وجود آكالد اين را مي رساند كه حتما كلمه داخل كروشه . يعني هم مي تواند باشد و هم نباشد. آشنا شديد
 .بايد باشد

 :مثال
SYS   A: 
SYS   C: 
SYS   A:   C: 

 . مي باشد{:drive2}  مربوط به قسمت :C و [:d] مربوط به قسمت :Aكه در مثال آخري ،  
 

كاربر هنگامي كه دستوري را اجرا مي كند ، بايد به درايو و مسير جاري توجه كامل داشته : درايو و مسير جاري
 . مشخص مي شودDOSدرايو و مسير جاري در اعالن . باشد

 DOSكه در اين جزوه ديگر اعالن .  تايپ و اجرا مي كنيمDOSه ياد داشته باشيد كه دستورات را جلوي اعالن ب
 ، عمل ليست گيري را به صورت صفحه به صفحه از درايو و DIR/Pاگر خوانديد  : مثال . نمايش داده نمي شود
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 باشد كه از <\:C به شكل DOS اعالن يعني اينكه ممكن است اين دستور در جلوي. مسير جاري انجام مي دهد

 و C باشد ، آنگاه از درايو <C:\NC به صورت DOSو اگر اعالن .  و مسير ريشه ليست گيري مي كندCدرايو 
 . ليست گيري مي نمايدNCدايركتوري 
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 تاريخچه كامپيوتر

 
نقل است كه اين سالح جنگي (ريكا تصميم گرفت كه يك سالح جنگي بسازد  ميالدي ، اياالت متحده آم١٩٤٢در سال 

و ليكن خط سير گلوله در اين سالح وابسته به انجام يك سري محاسبات دقيق و )  ميليمتري بود٢٣توپ ضد هوائي 
 .پر حجم بود كه از توانائي انسان خارج بود

 و همكارش اكرت (Mauchly) سفارش داد كه ماچلي به همين دليل ارتش آمريكا ساخت يك ماشين محاسبه گر را
(Eckert)ساخت اين كامپيوتر كه .  از دانشگاه پنسيلوانيا موفق شدند كه اولين كامپيوتر را بسازندENIAC 

(Electronic Numerical Integrator And Calculator)  به طول انجاميد ) بطور شبانه روزي( ماه ٣٠ نام داشت
 . روشن شد١٩٤٦يه سال و باالخره در فور

 فوت مربع  نيز آمده ١٨٠٠( فوت مربع ١٥٠٠ تن بود و در يك سالن به مساحت ٣٠در اين كامپيوتر كه وزن آن 
 .استفاده شده بود) دوقطبي(المپ خالء ) ١٧٤٦٨دقيقا  (١٨٠٠٠قرار داشت از ) است

 بار سريعتر از ٣٠٠هم ضرب نمايد كه  هزارم ثانيه در٣اين كامپيوتر قادر بود كه يك جفت اعداد را در مدت 
 .ماشينهاي محاسبه گر آن روز بود

بعدها ژاپني ها موفق به ساخت ترانزيستور شدند كه اين خود تحول بسيار چشمگير در دنياي الكترونيك به شمار 
 شده  و پروسسورها باعث شد كه كامپيوترها بسيار پر قدرت(IC)و بعد از آن ساخت مدارهاي مجتمع . مي رفت

اين تحول به قدري شگفت انگيز بود كه براي آنكه افراد عامي را متوجه . و سايز آنها نيز بمراتب كوچكتر شود
اگر صنعت اتومبيل سازي بمانند صنعت كامپيوتر پيشرفت : سازند كه علم كامپيوتر چقدر پيشرفت داشته ، گفتند

قوطي كبريت كه با يك سي سي بنزين قادر به طي مسير به داشت ، االن بايد سوار اتومبيلي مي شديم به اندازه يك 
 .ميزان ده هزار كيلومتر بود

به هر حال همه كامپيوترها چه بزرگ و چه كوچك داراي يك ساختار كلي هستند كه در ادامه به شرح آن مي 
 .پردازيم
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 اجزا كامپيوتر

 .هر كامپيوتر معموال از شش جزء اصلي تشكيل ميشود

منظور از جزء ، ماشين يا دستگاه واحد نمي باشد بلكه بعضي از اجزا كامپيوتر خود از چندين دستگاه يا ماشين : نكته 
 .متفاوت از هم تشكيل مي شود

 .شكل شماتيك اجزا تشكيل دهنده كامپيوتر در ذيل آمده است
 
 

           
 

    واحد    ورودي                               واحد        حافظه                                                      
       اصلي                                                                                                        

                                                                       محاسبات                                                         
                                                    

  منطقي                       واحد آنترل                                       حافظه                                        
                                        

 
                                           حافظه                                                            

                          (ALU) واحد خروجي          جانبي                                                            
                                                                         

                                                                           
 
 
 

           
. اي است در كامپيوتر كه بسان مغز در انسان بوده و جائي است كه اطالعات در آن نگهداري مي شودناحيه : حافظه

اصلي و (وجود دو حافظه . واحد حافظه در كامپيوتر از دو قسمت حافظه اصلي و حافظه جانبي تشكيل شده است
 يا خاموش شدن كامپيوتر از بين به اين دليل است  كه  اطالعات موجود در حافظه اصلي بعد از قطع برق) جانبي 

 .. پس براي نگهداري اطالعات به حافظه جانبي احتياج خواهيم داشت. مي رود

انتقال اطالعات از حافظه اصلي به . و دو طرفه ميباشد) خط چين( ارتباط بين اين دو واحد يك ارتباط غيرمستقيم 
نكه ممكن است كامپيوتري حافظه جانبي داشته باشد و و غير مستقيم است چو. حافظه جانبي و بالعكس انجام ميگيرد

 )commodor64 بمانند كامپيوتر(يا اينكه نداشته باشد 
 

يكي از . براي آنكه بتوان اطالعات را به حافظه كامپيوتر وارد نمود  از واحد ورودي استفاده مي شود: واحد ورودي
اما  . ق آن ميتوان اطالعات را به كامپيوتر وارد نمودميباشد كه از طري) keyboard(واحدهاي ورودي  صفحه كليد 

اين دستگاه تنها دستگاه مربوط به واحد ورودي نيست  بلكه دستگاههائي بمانند كارت خوان، جوهر خوان 
بدين . مودم مي توانند از واحدهاي ورودي در كامپيوتر باشند/مغناطيسي،قلم نوري،ماوس،جوي استيك و فاكس

 " هر يك از اجزا كامپيوتر ميتواند از چندين دستگاه متفاوت تشكيل شود"  شد لحاظ است كه گفته

ارتباط بين واحد ورودي و واحد حافظه يك ارتباط مستقيم و يكطرفه ميباشد كه اطالعات از واحد ورودي به حافظه 
 .كامپيوتر منتقل مي شود
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اين كار بوسيله واحد خروجي صورت .دبهر حال بايد از نتيجه پردازش روي اطالعات مطلع ش:واحد خروجي

ارتباط بين حافظه و واحد خروجي، يك .اطالعات از واحد حافظه به واحد خروجي منتقل شده و آشكار ميگردد.ميگيرد
از معروفترين دستگاههاي واحد خروجي مي توان . ارتباط مستقيم و يكطرفه ميباشد از واحد حافظه به واحد خروجي

ديگر دستگاهي كه بعد از مانيتور ميتوان به آن اشاره .  اشاره كرد(monitor)يوتر يا مانيتور به صفحه نمايشگر كامپ
 .  مي باشد كه اطالعات خروجي را روي كاغذ چاپ مي نمايد(printer)نمود، دستگاه چاپگر 

 
 نيز ALU. به اين واحد اصطالحا.تمامي عمليات در واحد محاسبات منطقي انجام ميگيرد: واحد محاسبات منطقي

 . مي باشدArithemetic Logic Unit مخفف ALU.گفته ميشود

ارتباط بين حافظه و واحد محاسبات منطقي يك ارتباط مستقيم و دوطرفه ميباشد كه از واحد حافظه به واحد 
و اطالعات از حافظه به واحد محاسبات رفته و در آنجا مورد پردازش قرار گرفته .محاسبات منطقي و بالعكس است

 .در نهايت جواب دوباره به حافظه برمي گردد
 

حال چه رسد به دستگاه دقيق محاسبه . كنترل كردن در هر كاري امري است بسيار الزم و ضروري: واحد كنترل
اگر كنترل دقيقي روي دستگاهها و ماشينهاي . گري بنام كامپيوتر كه ميتواند ميليونها عمل را در ثانيه انجام دهد

  كامپيوتر نباشد چطور ميتوان به دقيق بودن و درست بودن جواب عمليات  اطمينان حاصل نمود؟تشكيل دهنده

هنگامي كه كامپيوتر را روشن ميكنيم ، اول از همه واحد كنترل . تمامي اين مهم به واحد كنترل سپرده شده است
ن تست كردن ميتواند يكي از دو اي. فعال شده و تمامي اجزا و قطعات تشكيل دهنده كامپيوتر را تست مي نمايد

 :حاالت زير را در پيش رو داشته باشد

  يك يا چند قطعه خراب باشد-٢ تمامي قطعات سالم باشند                               -١

اگر تمام قطعات سالم باشند ، كامپيوتر به كار خود ادامه مي دهد وليكن اگر قطعه يا قطعاتي خراب باشد باز با دو 
 .عيت جدا از هم روبرو مي شويموض

 .خرابي به صورتي نيست كه به روند ورود و خروج و محاسبات اطالعات صدمه اي بزند) الف

 .خرابي به صورتي است كه به روند ورود و خروج و محاسبات اطالعات صدمه مي زند) ب 

 . نشده و كار نميكندBOOTكه در مورد آخري كامپيوتر با اعالن وضعيت خرابي 

 .از واحد كنترل به تمامي واحدهاي ديگر. ارتباط واحد كنترل با تمامي اجزا يك ارتباط مستقيم و يكطرفه مي باشد
 
 

  Central  Process  Unitواحد پردازش مركزي            
 

 CPU يا جمعا واحدي بنام واحد پردازش مركزي" واحد محاسبات منطقي + واحد كنترل + حافظه اصلي " سه واحد 
 .را تشكيل مي دهند

 .مي دانند" واحد محاسبات منطقي + واحد كنترل "  را متشكل از دو واحد CPUبعضي از كارشناسان كامپيوتر ، : نكته

 كه مزيت هر CPUدر زير چند نوع .  يك دستگاه ميتوان به قدرت و سرعت يك كامپيوتر پي بردCPUبا توجه به 
  د ، خدمتتان معرفي مي شودكدام از چپ براست زيادتر ميشو

8086 -  8088  - 80286 - 80386 - 80486 - pentium  
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 مي باشد تصميم گرفته بجاي اسم (chip) است و ليكن شركت اينتل كه سازنده تراشه ٨٠٥٨٦پنتيوم همان (

 ) اسم حرفي پنتيوم را قرار دهد٨٠٥٨٦عددي 

 :بمانند.  شوندها با سرعت هاي متفاوت عرضه ميCPUحال بعضي از اين 
486 SX - 486 DX/33 -  486 DX2/66 - 486 DX4/100 - 486 DX5/133  

 مي توان به قدرت و سرعت (chip) و تراشه (mother board) يا (main board)اكنون با توجه به نوع برد اصلي 
 .يك كامپيوتر واقف شد

مهمترين برد الكترونيكي همان برد اصلي مي . ودهر كامپيوتر از بردهاي الكترونيكي مختلفي تشكيل مي ش: ١توضيح 
 دستگاه CPUديگر عامل ، .پس يكي از شاخص هاي تعيين كننده در خوب بودن يك كامپيوتر برد اصلي است. باشد

بعضي از بردهاي اصلي طوري طراحي و ساخته مي شوند كه ميتوان .  نيز مي گويند(chip)است كه به آن تراشه 
 .ف نصب نمودهاي مختلCPUروي آن 

 به اين SX.  همراه بودندDX و SXها با كلمات CPUهمانطور كه در باال مالحظه نموديد بعضي از : ٢توضيح 
 بيتي رد و ٣٢ اطالعات به صورت DX بيتي رد و بدل مي شود در صورتيكه در ١٦معناست كه اطالعات به صورت 

 . ميباشدSX از  باالترDXپس سرعت كار در كامپيوترهاي مدل .بدل مي شوند
 
 
 

 اجزا حافظه
 حافظه اصلي و حافظه جانبي . حافظه در كامپيوتر به دو قسمت تقسيم مي شود

 حافظه اصلي: الف 

١-  RAM :  مخففRandom Access Memory كلمه تصادفي .  و به معناي حافظه با دسترسي تصادفي مي باشد
و به اين خاطر است كه . ميباشد" ناگهاني"بلكه بهترين كلمه . ت نمي باشد در اين قسمrandomترجمه خوبي براي 

 حافظه اي است RAM.  بكار رفته استrandomدسترسي به اين نوع حافظه بسيار سريع بوده كه براي آن واژه 
مختلف  در سه سايز RAM.ناپايدار كه با قطع برق و يا خاموش شدن كامپيوتر ، اطالعات از روي آن محو مي شود

 .ارائه شده است

  پين١٦٨ پين                                        ٧٢ پين                                                ٣٠

 .هر چه تعداد پين ها بيشتر باشد ، سرعت رد و بدل شدن اطالعات نيز بيشتر خواهد شد: نكته

 .افظه مورد پردازش قرار مي گيرندالزم به يادآوري است كه اطالعات در اين نوع ح

٢-  ROM :  مخففRead Only Memoryحافظه اي است پايدار كه با .  و به معناي حافظه فقط خواندني مي باشد
 .قطع برق و يا خاموش شدن كامپيوتر ، اطالعات از روي آن محو نمي شود

شركت سازنده اين حافظه ، .ره نمودحافظه اي است فقط خواندني چرا كه نمي توان اطالعاتي را روي آن ذخي
 . مي شود BOOTاطالعاتي را در اين حافظه ضبط مي نمايد كه توسط اين اطالعات كامپيوتر راه اندازي يا اصطالحا 

 
 حافظه جانبي: ب 

 نميتوان اطالعات را بعد از خاموش شدن كامپيوتر نگهداري RAMهمانطور كه متوجه شديد در حافظه اصلي 
 جهت از حافظه جانبي براي اين منظور استفاده ميكنند تا بتوانند اطالعات را در دراز مدت نگهداري به همين.كرد

 .انواع و اقسام مختلفي براي حافظه جانبي وجود دارد كه در ذيل به مهمترين آنها مي پردازيم.نمايند
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شده است عموما در دو سايز  كه از يك صفحه مغناطيسي ساخته (floppy disk)فالپي ديسك  : فالپي ديسك -١

 .مختلف وجود دارد

5سايز   1
4

3اينچ                                                     سايز    1
2

 اينچ  

5ديسك  1
4

3مگابايت و ديسك ١ .٢  كيلو بايت و ٣٦٠اينچ با دو ظرفيت   1
2

 .٤٤ كيلو بايت و ٧٢٠اينچ با دو ظرفيت  
 .مگا بايت ساخته مي شوند١

5اولين فالپي ديسكي كه براي كامپيوترهاي شخصي ارائه شد ، ديسك 1
4

با وجود آنكه اين ديسك در يك .اينچ بود 
ز اين ديسك آورده شده حفاظ كاغذي قرار داشت و پشت اين حفاظ مطالب مهمي در رابطه با چگونگي نگهداري ا

بود ولي باز مشاهده مي شد كه كاربران از ديسكت درست استفاده نمي كردند و بهمين جهت اطالعات موجود 

3در اين هنگام بود كه ديسك .روي اين ديسكت زود از بين مي رفت 1
2

اينچ عرضه شد كه با حفاظ پالستيكي بسيار  
 .پاك شدن همراه شده بود/فاظت در مقابل نوشتنمحكم و دكمه مناسب براي ح

 به DD (Double Density)چگونگي شناسائي ديسك از لحاظ ظرفيت بدين شكل است كه اگر روي ديسك عبارت 

5معناي ظرفيت مضاعف وجود داشت ، ظرفيت ديسك براي  1
4

3 كيلو بايت و براي ٣٦٠اينچ   1
2

 كيلو ٧٢٠اينچ   

5  وجود داشت ، براي ديسك HD (high density)و اگر عبارت . بايت مي باشد 1
4

3مگا بايت و براي١ .٢اينچ  1
2

  

3راه ديگر شناخت ظرفيت براي ديسك .مگا بايت ميباشد١ .٤٤اينچ 1
2

 اينچ اينست كه اگر ديسك حاوي يك سوراخ  
 .مگابايت ميباشد١ .٤٤ كيلو بايت و اگر حاوي دو سوراخ در پائين ديسكت بود ، ٧٢٠بود ، آن ديسك 

 :و اما هر كاربر هنگام استفاده از فالپي ديسك بايد مسائلي را رعايت نمايد كه اهم آنها عبارتند از

 .يگراد مي باشد درجه سانت٥٢ تا ١٠دماي مناسب بين .  ديسك را در حرارت مناسبي نگهداري كند◄

 .قرار ندهد...   ديسك را در كنار حوزه مغناطيسي نظير تلفن ، راديو ضبط ، بلندگو ،◄

 .اين عمل باعث پاك شدن اطالعات و خرابي ديسكت ميشود.  محل قرار گرفتن هد روي ديسك را لمس نكند◄

جلد (ر بيش از حد روي فالپي ديسك با قلم تيز و با فشا.مثال آنرا تا نكنيد.   ديسك را تحت فشار قرار ندهد◄
 .ممكن است اثر قلم روي صفحه مغناطيسي اثر بگذارد.ننويسد) ديسك

 .پاك شدن هم بسيار ضروري است/چگونگي حفاظت از اطالعات در برابر نوشتن

5اگر با ديسك  1
4

 با يك نوار چسب ضد پاك شدن را كه يك بريدگي است ،/ل نوشتنمحاينچ كار ميكنيد ، چنانچه  
مگر آنكه آن نوار چسب را از روي آن .نور بپوشانيد ديگر اطالعات روي آن كپي و يا از روي آن حذف نمي شود

3اگر با ديسك. شيار برداريد 1
2

اينچ كار ميكنيد ، چنانچه دكمه باز باشد يعني آنطرف سوراخ را ببينيد ، در مقابل   
و اگر دكمه بسته باشد ، هم ميتوان اطالعات كپي كرد و هم . اك شدن اطالعات محافظت ميشودكپي اطالعات و پ

 .اطالعات را از روي ديسك حذف نمود
 
 يا سخت ديسك يكي ديگر از حافظه هاي جانبي است كه به غلط بعضي (hard disk)هارد ديسك : هارد ديسك -۲

ت ديسك آن بسيار سخت و محكم مي باشد و زود خراب چون جنس صفحا .ها آنرا جزء حافظه اصلي ميدانند



 10
همچنين به دليل آنكه از چند صفحه ديسك روي هم سوار شده ساخته . نميشود به آن سخت ديسك مي گويند

. انواع و اقسام مختلفي از هارد ديسك موجود مي باشد. شده است ، پس از گنجايش حافظه بيشماري سود مي برد
 . متفاوت و به صورت ثابت و متحركهارد ديسك در ظرفيتهاي

از نكات بسيار مهمي كه در رابطه با هارد ديسك بايد گفت اينست كه بعضي از كاربران ، كامپيوتر و چاپگر خود : نكته
را روي يك ميز قرار مي دهند و چه بسا كه اين ميز از پايه هاي محكمي برخوردار نبوده و چاپگر مورد استفاده هم 

خوب واضح است كه موقع عمل چاپ ، ميز تكان خورده و اين در حالي است كه ممكن است در . باشداز نوع سوزني 
همان لحظه اطالعات از روي هارد خوانده شود و اين عمل باعث كشيده شدن سوزن هد روي هارد ديسك شده و 

كار توام با كامپيوتر و چاپگر به لذا شايسته است كه كاربران هنگام . از هارد ديسك را خراب نمايد) نواحي(آن ناحيه 
 .اين نكته توجه نمايند

 
۳- CD :  مخففcompact diskلوح فشرده نيز مي "بعضي ها به اين نوع حافظه .  به معناي ديسك فشرده مي باشد

 . سانتيمتر ساخته مي شوند١٢ و ٨در دو سايز حدودا به قطر . گويند

 .ج شده است سانتيمتري تقريبا از رده خار٨سايز : نكته 

مي توان روي آن اطالعات ) به اندازه فضاي خالي( نيز گفته ميشود چرا كه فقط يكبار CD-ROM اصطالحا CDبه 
سرعت خواندن اطالعات . اطالعات ضبط شده را نمي توان از روي آن حذف نمود. كپي نمود و به دفعات آنرا خواند

 )البته بايد به سرعت درايور توجه داشت.(  تقريبا به اندازه هارد ديسك مي باشدCDاز روي 

فقط دو .پس عمر آن بسيار طوالني مي باشد) نه هد سوزني(چون اطالعات موجود توسط نور خوانده مي شود 
 با يك جسم تيز برخورد داشته باشد CDيعني ( شكسته شدن يا زخمي شدن .  را خراب نمايدCDعامل مي تواند يك 

 )  چيزي نوشته شودCDباشد روي يا با يك ماژيك كه تينر دار 

 را به روي ميز كارت خود پرت نموده و يا آنرا از روي قسمت CDديده شده است كه بعضي كاربران ، : نكته 
  شده  وعمر آنرا به CDاينكار باعث خش افتادن روي . اطالعات ، روي يك جسم زبر و خشن حركت مي دهند

 مگا بايتي آن استاندارد ٦٥٠ ساخته شده است و ليكن ظرفيت  در ظرفيتهاي متفاوتCD. شدت كاهش مي دهد
 .مي باشد

 
با اين تفاوت كه قادر به عمل دوباره .   مي باشدCD بوده و شبيه به  optical diskكه همان  : ديسك نوري -۴

اطالعات  ميباشد يعني شما ميتوانيد اطالعات ، روي آن ضبط نموده و دوباره پاك كنيد و (rewritable)نويسي 
 . مگا بايت به وفور يافت ميشود٦٤٠ و ٢٣٠در بازار ، سايز كوچك آن با ظرفيتهاي . ديگري را روي آن ضبط نمائيد

 
براي . يكي ديگر از حافظه هاي جانبي است كه در انواع و اقسام مختلف وجود دارد : نوار مغناطيسي -۵

ختلف عرضه منوارهاي مغناطيسي در ظرفيتهاي . داردكامپيوترهاي شخصي نوع كاست و كارتريج آن بيشتر كاربرد
 .گيگا بايت بيشتر از همه مورد استفاده قرار ميگيرد١ .٢ مي شوند كه كاست نوار با ظرفيت
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 بعضي از دستگاههاي وابسته به كامپيوتر

 
 .استفاده كرد ، آورده مي شوددر زير بعضي از دستگاههائي كه مي توان آنها را به كامپيوتر متصل نمود و از آنها 

. دستگاهي است كه از اجزا ورودي حساب شده و براي خواندن اطالعات بكار ميرود:  جوهر خوان مغناطيسي -١
هر داوطلب بايد با مداد سياه . برگه هاي جواب چهار گزينه اي كنكور دانشگاهها بهترين مثال براي اين مورد است

مستطيل (حال اين برگه ها در دستگاه جوهر خوان مغناطيسي قرار گرفته و اطالعات . يكي از مستطيلها را پر نمايد
 .خوانده مي شوند) هاي پر شده با مداد

 
اين دستگاه ، اطالعات را كه به صورت . يكي ديگر از دستگاههاي مربوط به واحد ورودي مي باشد :  بار كد خوان-٢

. ه به صورت خطوط موازي در كنار هم روي يك كاغذ چاپ مي شودبار كد اطالعاتي است ك. بار كد است مي خواند
حال توسط يك . اين خطوط را مي توانيد روي كاالها و فيش برق و تلفن و پشت كارت پرسنلي بعضي كاركنان ببينيد

 دستگاه بنام بار كد خوان كه كارش انداختن يك نور روي خطوط و خواندن آن است ، اطالعات به كامپيوتر منتقل
 .مي شود

 
  ستوني٩٦ و ٨٠يك كارت مقوائي است كه در دو سايز مختلف ساخته مي شود  : كارت پانچ-٣

 . ستوني كوچكتر است٨٠ ستوني از نظر سايز از كارت ٩٦كارت پانچ : نكته 

ستفاده اداره برق سابقا از اين سيستم ا. (اطالعات بوسيله يك دستگاه و با سوراخ شدن روي اين كارتها ذخيره ميشود
حال بوسيله يك دستگاه بنام كارت خوان كه از دستگاههاي مربوط به واحد ورودي مي باشد ، اطالعات ) مي نمود

 .اين نوع حافظه ديگر منسوخ شده است. خوانده مي شوند
 
اطالعات از . دستگاهي است كه هم ميتواند جز واحد ورودي و هم جز واحد خروجي حساب شود : مودم/فاكس-٤

مودم در دو نوع داخلي و خارجي /فاكس. اين دستگاه و از طريق كابل تلفن با جاي ديگر رد و بدل مي شودطريق 
داخلي به صورت يك برد الكترونيكي است كه در داخل بدنه كامپيوتر قرار ميگيرد و خارجي . ساخته و عرضه ميشود

و همچنين با . مپيوتر متصل مي شودآن به صورت يك دستگاهي است كه با كابل مخصوص از خارج بدنه به كا
 .دريافت در ثانيه است/مودم بر حسب تعداد بيت ارسال/سرعت يك فاكس. سرعتهاي مختلف ارائه ميشوند

 
يكي ديگر از دستگاههاي مربوط به واحد ورودي است كه بوسيله آن ميتوان اطالعات را كه  : (scanner) پويشگر-٥

پويشگر عموما به دو صورت ثابت و . ورت يك فايل به كامپيوتر وارد نمودبه صورت تصويري است خوانده و به ص
و نوع . نوع ثابت آن مثل دستگاه فتوكپي است كه تصوير را در آن قرار داده و مي خوانند. متحرك ساخته ميشوند

نوع . متحرك آن وسيله اي است كه كاربر با دست آنرا روي تصوير حركت مي دهد تا آن تصوير خوانده شود
 .ثابت آن بهتر از نوع متحرك است

 
قلم نوري وسيله اي . يكي ديگر از وسائلي است كه به عنوان واحد ورودي بكار مي رود : (light pen) قلم نوري-٦

است كه معموال روي كامپيوترهاي جيبي كاربرد موثري دارد چرا كه كامپيوترهاي جيبي كوچك بوده و ورود 
با استفاده از اين قلم ميتوان روي مانيتور كامپيوترهاي جيبي موضوعاتي را انتخاب و . گيرداطالعات بايد راحت انجام 

 .فعال كرد
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بازهم از وسائل مربوط به واحد ورودي است و منحصرا براي بازيهاي كامپيوتري  : (joy stick)جوي استيك-٧

ن ميتوان حركتهاي مختلف و با دكمه هايش داراي دسته و چند دكمه است كه با دسته آ. مورد استفاده قرار ميگيرد
 .عمل هاي گوناگوني در آن برنامه خاص انجام داد

 
و در ) البته به صورت بسيار حرفه اي( كار بعضي از كاربران كامپيوتر طراحي مي باشد  : (sketch) تخته طراحي-٨

براني يك تخته طراحي ساخته شده براي چنين كار. چنين شرايطي ، كار تنها با ماوس بسيار بسيار سخت مي باشد
كه ) يا چيز ديگري شبيه اين( است كه روي آن ابزار آالتي به صورت دكمه وجود دارد كه كاربر با استفاده از قلم 

 .وصل به تخته طراحي مي باشد با اين دكمه ها كه هر كدام يك عملكرد خاص را دارا مي باشند ، كار مي كند
 

و فقط عالئم و نوشته به چشم مي خورد و اگر صحبتي از دكمه و ابزارآالت شد به اين روي اين تخته فقط : نكته 
خاطر است كه همراه اين وسيله طراحي يك برنامه وجود دارد كه با نصب آن كاربر روي صفحه مانيتور خود اين 

ند مي تواند اين دكمه دكمه ها را به صورت فعال ديده و با حركت دادن قلم اين تخته كه به مانند ماوس عمل ميك
 .ها را انتخاب و اجرا نمايد

 
از مشهورترين وسائل مربوط به واحد ورودي است كه به شكل هاي مختلف ساخته مي  : (mouse) ماوس-٩

از قطعه اي ساخته مي شوند كه در دست جا گرفته و داراي دو يا سه دكمه در ) نه هميشه( ماوس ها عموما . شوند
كه بهتر است با ( وپي در زير اين قطعه قرار دارد كه با حركت دادن ماوس روي يك صفحه ت. روي آن مي باشد
اين توپ حركت كرده و مي توان فلش يا نشانه گري را كه در صفحه مانيتور ديده مي شود به ) اصطكاك زياد باشد

 .دو همچنين با استفاده از دكمه ها ، عمل هاي خاص انجام دا. جهات گوناگون حركت داد

نوع توپ دار آن عموميت دارد . همانطور كه گفته شد ، ماوس ها به شكل هاي مختلف و گوناگون ساخته مي شوند
يا توپ در باالي ماوس باشد كه در اين حالت .كه ممكن است در پائين ماوس بوده و شما ماوس را حركت دهيد

انند خودكار بوده و توپ ريزي در پائين آن ماوس قلمي كه عينا م. ماوس ثابت و توپ را با دست حركت مي دهيد
 كه بايد انگشت خود را روي صفحه ماوس بكشيد تا فلش مربوطه در (touch pad)ماوس هاي لمسي . وجود دارد

ماوس فنري كه روي صفحه كليد تعبيه مي شود كه با حركت دادن آن ، فلش در مانيتور . تصوير حركت كند
 حركت مي كند
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 يوترحافظه در كامپ

چطور اطالعات در دستگاهي كه . در اين بخش تعريف مي شود كه اطالعات چگونه در كامپيوتر نگهداري مي شوند
 از قطعات الكترونيكي ساخته شده است ، ثبت مي شوند

 
بهتر است در رابطه با . كوچكترين واحد اطالعاتي است كه فقط دو حالت صفر و يك را بخود ميگيرد : (BIT) بيت 
 .و يك بيشتر توضيح داده شودصفر 

. المپ دو حالت بيشتر ندارد خاموش و روشن. اولين كامپيوتري كه ساخته شد از المپ دو قطبي استفاده ميكرد
بعدا كه ترانزيستور و ديگر قطعات الكترونيكي ساخته شدند همين دو حالت خاموش و روشن يا فعال و غير فعال به 

 زبان رياضي نمي توان روشن و خاموش را بكار برد ، لذا براي خاموش عدد صفر حال چون در. قوت خود باقي ماند
 .و براي روشن عدد يك در نظر گرفته شد

 .يعني دو عدد صفر و يك بيشتر وجود ندارد. به معناي رقم دودوئي مي باشدBinary digITبيت مخفف
 

كاراكتر ميتواند حرف ، . (راكتر را ثبت نمودمجموعه اي از بيت هاست كه بوسيله آن بتوان يك كا : (BYTE)بايت 
 . بيت است٨ هر بايت معادل IBMدر تعريف مدل ) عدد يا عالمت مخصوص باشد

اكنون كه مي خواهيم حروف و . اما بايت چيست؟ همانطور كه ديديد هر بيت دو حالت بيشتر ندارد صفر و يك
به همين جهت چند . م كه بيش از دو حالت داشته باشداعداد و عالئم مخصوص را وارد كنيم به چيزي احتياج داري

اولين سري از بايت ها . بيت را كنار هم گذاشته تا تعداد حاالت بيشتر شود تا بتوانند تمام كاراكترها را نمايش دهند
 مسئله اي را مطرح نمود و با تصويب آن هر بايت IBMبعدها شركت  ) CDCكامپيوترهاي (  بيت داشتند ٦فقط 

 ١١ بيت و حتي ٩ بيت ، ٧البته دستگاههائي وجود دارند كه هر بايت آن معادل .  بيت شد٨كامپيوتر معادل با در 
 .بيت مي باشند

 . بيت تشكيل ميشود٤كه هر كدام از  . (digit) و رقم (zone)رديف . هر بايت از دو قسمت عمده تشكيل مي شود
    

                                                   
                                                          ٠١١٠        ٠٠١٠    

    رديف     رقم                                                              

يك بايت ، حافظه مورد نياز براي ثبت يك . بايت همچنين واحد اندازه گيري حافظه در كامپيوتر نيز مي باشد
 .ون واحد كوچكي ميباشد ، از واحدهاي بزرگتري كه در ذيل مي آيند ، استفاده مي شودو چ. كاراكتر مي باشد

 
  بايت١٠٢٤ = ١  KB=    بايت 210=  كيلو بايت ١

.  را انتخاب نمودند١٠٠٠پس آمدند و نزديكترين عدد به . چون مبناي اعداد در كامپيوتر دودوئي مي باشد: نكته 
  بايت١٠٠٠ بايت است نه ١٠٢٤ كيلو بايت مساوي ١ن عدد بود پس  نزديكتري١٠٢٤

                 بايت  ١٠٤٨٥٧٦ =  ١ MB=    بايت  220=   مگا بايت ١

          بايت١٠٧٣٧٤١٨٢٤ =  ١  GB=    بايت  230=  گيگا بايت ١

   بايت   ١٠٩٩٥١١٦٢٧٧٧٦  =  ١ NB=   بايت   240=   نانو بايت ١
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عضوي از يك ركورد در بانك اطالعاتي كه حاوي يك داده بوده و مجموعه اي از يك يا چند  : (FIELD)فيلد

 وnameبه عنوان مثال يك ركورد از فايل پرسنلي را در نظر بگيريد كه حاوي فيلدهائي از قبيل . كاراكتر مي باشد
familyو idو fatherحال در فيلد .  و چيزهاي ديگر مي تواند باشدname محسن ، علي ، :  ميتواند داده هائي از قبيل
 .قرار بگيرد... مريم و 

يك ساختار اطالعاتي در فايل بانك اطالعاتي مي باشد كه مجموعه اي است از  چند فيلد كه :  (RECORD)ركورد
 . يعني فيلد انبار با فيلد پرسنلي در يك ركورد قرار نگيردبايد اين فيلدها انحصارا مربوط به آن ركورد باشد

در تعريف مدل بانك اطالعاتي ، هر فايل مجموعه اي است از چند . مجموعه اي است از اطالعات :  (FILE)فايل
 .ركورد مشخص و يكسان

 كه در زير آمده ، توجه به قسمتي از فايل.فرض كنيد كه يك فايل بانك اطالعاتي مربوط به انبار موجود باشد: مثال
 .نمائيد

 
 فيلد                                   فيلد                                                  فيلد  

  تعداد كاال                         قيمت كاال                 نام كاال

  ركورد                ١٨٥        ريال                    ٢٢٠ مداد                    

  ركورد                ٢٥٠ ريال                          ٥٠٠خودكار                  

   ركورد               ٥٠ ريال                           ٤٠٠٠ جوهر                  
 

...  ممكن است يك متن ، يك تصوير ، يك بانك اطالعاتي يا اين فايل. فايل را از راههاي گوناگون مي توان ايجاد نمود
 .بهر حال هر چه باشد مجموعه اي است از اطالعات. باشد

اين را بخاطر بسپاريد كه محتويات بعضي فايلها را مي . در قسمت انواع فايلها ، با فايلهاي مختلفي آشنا مي شويد
كه ماهيت آنها از نوع متن و امثالهم باشد ، قابل رويت و ويرايش فايلهائي . توان ديد و بعض ديگر را نمي توان ديد

هستند وليكن فايلهائي كه ماهيت آنها اجرائي است ويا توسط يك برنامه خاص ايجاد شده باشند غير قابل نمايش 
 .و در صورت نمايش يك سري حروف عجيب نمايش داده مي شود. هستند
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 وريدايركتوري و ساب دايركت

 
بعضي مواقع تعداد فايلها بسيار بسيار زياد مي شود و قرار دادن آنها در يك جاي ثابت كاري است دور از احتياط و 

 .به همين جهت براي طبقه بندي نمودن فايلها ، از دايركتوري استفاده مي نمايند. نظم

از سال اول . وزان در نزد شماستفرض كنيد كه مسئول دبيرخانه يك دبيرستان هستيد و پرونده تمامي دانش آم
اگر والدين يك دانش آموز به شما مراجعه كنند و پرونده فرزندشان . دبيرستان تا چهارم و در رشته هاي مختلف

.  نفر باشد١٠٠٠مطمئنا كار بسيار دشواري خواهد بود اگر تعداد دانش آموزان آن دبيرستان . را درخواست كنند
 زونكن متفاوت به ترتيب درجه تحصيلي ، آن پرونده ها را در زونكن مربوطه ٤در به همين جهت شما مي آئيد و 

اين دفعه اگر والدين دانش آموزي بيايند ، شما سوال ميكنيد ، فرزند شما سال چندم است ؟ و بعد . قرار مي دهيد
 .زونكن مربوطه را مي آوريد

في وجود دارند كه براي هر كدام يك دايركتوري برنامه هاي مختل. در كامپيوتر هم به همين شكل عمل مي شود
كه در هر كدام از ...   و windows ، dos ، Delphiمانند دايركتوريهاي . مي سازيم و فايلها را در آن كپي مي نمائيم
 .اين دايركتوريها بي شمار فايل وجود دارند

كه در . يا چند دايركتوري ديگر بسازيدمزيت خوب كامپيوتر در اينست كه در داخل يك دايركتوري مي توانيد يك 
 صورت ساختن اين دايركتوري ها به آن ساب دايركتوري يا دايركتوري فرعي مي گويند

 نفر باشد پس تقريبا در هر درجه تحصيلي ١٠٠٠اگر تعداد دانش آموزان . همان مثال دبيرستان را ادامه دهيم
شته تحصيلي مثال رياضي ، تجربي و هنر را تواما با هم داشته اگر آن دبيرستان چند ر.  نفر وجود دارند٢٥٠تعداد 

_ سال چهارم رياضي " زونكن درست نموده و نام اين سه زونكن را به ترتيب ٣باشد ، مسئول دبيرخانه مي تواند 
منتها اين سه زونكن را نمي شود در يك زونكن بزرگتر قرار . قرار دهد" سال چهارم هنر _ سال چهارم تجربي 

دهيد چون چنين چيزي وجود ندارد ولي در كامپيوتر شما مي توانيد در داخل يك دايركتوري چند ساب ب
 .دايركتوري ايجاد نموده و در داخل آن تعدادي فايل كپي نمائيد

 .در رابطه با نامگذاري دايركتوري و ساختن آن و ديگر مباحث مربوطه در ادامه توضيح داده خواهد شد
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 روشن كردن كامپيوتر

 
روشن كردن كامپيوتر هم براي خود مباحثي دارد كه در ذيل خدمتتان عرض مي شود وقتي دكمه روشن كن 

منظور اجزا داخلي كامپيوتر . ( كامپيوتر را مي زنيم ، ابتدا واحد كنترل فعال شده و تمامي اجزا را تست مي نمايد
در . كامپيوتر سالم باشد يا كامپيوتر داراي نقص يا نقائص باشد. فتدهنگام تست اجزا دو اتفاق ممكن است بي) است

نقص كامپيوتر آنطور نيست كه باعث صدمه خوردن به اطالعات بشود مانند . حالت آخري دو حالت پيش مي آيد
داشته  اشكال RAMيا اينكه نقص طوري است كه به اطالعات وابستگي تام دارد مثال . كار نكردن درايور فالپي ديسك

ليكن در حالت قبلي با دادن پيغام از كاربر سوال مي ) در اين حالت كامپيوتر پيغام خطا داده و قفل مي شود( باشد 
  setup براي رفتن به Del براي ادامه كار و زدن دكمه F1كند كه در ادامه كار چكار كند؟ مانند زدن كليد 

 .كامپيوتر
 

فالپي  (Aدر اين موقع درايو . ودن سيستم عامل روي كامپيوتر مي رسدبعد از تست قطعات ، نوبت بارگذاري نم
 Aچنانچه در درايو .  بارگذاري نمايدRAMفعال شده تا اطالعات مربوط به سيستم عامل را خوانده و در ) ديسك

 ديسك فالپي ديسكي موجود نباشد ، آنگاه كامپيوتر سعي مي كند كه اطالعات سيستم عامل را از روي درايو هارد
 .شده و آماده كار مي شود) راه اندازي  (BOOT بعد از خواندن سيستم عامل ، كامپيوتر اصطالحا  . بخواند

پس واضح است هنگامي كه يك كامپيوتر نو را بخواهيم راه اندازي نمائيم ، بايد ديسك سيستم عامل را در : نكته
 شدن كامپيوتر ، فايلهاي سيستم عامل را با BOOTعد از آنگاه ب.  قرار داده و كامپيوتر را روشن نمائيمAدرايو 

 .استفاده از ديسكهاي مربوطه كپي نمائيم
 

 BOOT دچار آسيب شده و يا پاك شود ديگر كامپيوتر command.comبخاطر داشته باشد اگر به هر دليلي فايل 
 انجام A دستور زير را در درايو  قرار داده وAدر اين وضعيت كافيست ديسك سيستم عامل را در درايو . نمي شود

 .دهيد
SYS  C: 

 . كپي شوندCاين دستور باعث مي شود كه فايلهاي سيستم عامل روي ريشه درايو 
 

 گشته و سپس به درايو Aموقعيكه كامپيوتر را روشن مي كنيد ، ابتدا كامپيوتر به دنبال سيستم عامل در درايو : نكته
Cرا در مگر آنكه اين ترتيب كار.( مي رود SETUPحال اگر در درايو )  كامپيوتر عوض شده باشدA يك ديسكت 

بجز ديسك سيستم عامل قرار داشته باشد ، سيستم يك پيغام خطا مبني بر اينكه ديسك جاري فاقد فايلهاي سيستم 
 . را بزنيدenterدر اين حالت فقط ديسك را از درايو خارج نموده و دكمه .عامل است به شما مي دهد

 
بجاي آنكه از دكمه . بعضي مواقع الزم مي آيد كه دستگاه را مجددا خاموش و روشن نمائيم: وت كردنب

مزيت اينكار در .  تواما استفاده نمائيمCtrl+Alt+Delروشن كن استفاده نمائيم بهتر است كه از سه كليد /خاموش
ط دستگاه و برنامه هايش دوباره راه اندازي اينست كه با اين عمل ، برق از سيستم كامپيوتر خارج نمي شود بلكه فق

 .خساراتي وارد نمايد) احتمال ضعيف(چرا كه قطع و وصل ناگهاني برق مي تواند به سيستم . مي گردد
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Resetبعضي مواقع در هنگام كار با يك برنامه كامپيوتري ، سيستم قفل مي شود طوري كه حتي سه  :  كردن

 . كردresetدر اين حالت كامپيوتر را بايد . ر نمي كنند كردن نيز كاbootدكمه مربوط به 

روشن كن قرار دارد ، برق در يك لحظه كوتاه / كه معموال در پائين يا كنار دكمه خاموشresetبا فشار دادن دكمه 
 .انگار كه كامپيوتر را از نو روشن نمائيم. از سيستم خارج شده  و مجددا وصل مي شود
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 ويروسهاي كامپيوتري

 
. ويروسهاي كامپيوتري از معضالت عمده اي است كه متاسفانه توسط بعضي برنامه نويسان تهيه و منتشر مي شود

اين برنامه . ويروسهاي كامپيوتري در واقع برنامه هاي كامپيوتري هستند كه جهت آزار رساندن بكار مي روند
و سپس اين برنامه ها كه . ي نوشته يا به زبان اسمبلي تبديل شده تا فضاي كمتري را اشغال كندمعموال به زبان اسمبل

و بدينوسيله ويروس با يك برنامه . بصورت يك فايل مي باشند در انتهاي يكي از تراك هاي ديسك قرار ميگيرند
 .ديگر بوسيله ديسكت منتشر مي شود

 :ويروسها عموما در دو دسته تهيه مي شوند

 .ويروسهائي كه به اطالعات حمله نمي كنند -١

 .ويروسهائي كه به اطالعات حمله مي كنند -٢

يك توپ در داخل : مثال . ويروسهاي نوع اول عموما براي آزار رساندن به كاربر در حاالتي خاص تهيه مي شوند
 ....هت مي دهد يا  درجه تغيير ج١٨٠تصوير به سرعت حركت مي كند يا اطالعات نمايش داده شده در مانيتور 

: مثال . اما ويروسهاي نوع دوم كه از خطرناكترين ويروسها به شمار مي روند فقط و فقط به اطالعات حمله مي كنند
 جايگزين مي شوند يا كل Mاطالعات جاي خود را به يك سري حروف نامربوط مي دهند يا اطالعات با حروف 

 ....اطالعات از روي هارد ديسك پاك مي شود و يا 
 

 راه مقابله با ويروس

 .راههاي مختلفي وجود دارد

 کردن ديسکت دوم تست.  اول قرار ندادن ديسكهاي مشكوك در درايو كامپيوتر و خواندن فايلهاي آن

ضمنا كپي كردن . كردن ديسكهاي آورده شده از خارج با برنامه هاي ويروس ياب جهت اطمينان از نبود ويروس
كه چنانچه ) مانند فالپي ديسك ، ديسك نوري يا نوار مغناطيسي( در يك حافظه جانبي ديگر فايلهاي ضروري و حياتي

 .اطالعات در هر شرايطي از دست رفت ، اطالعات كپي شده به كمك كاربر بيايند

يعني االن ويروسهائي هستند كه . هميشه به ياد داشته باشيد كه برنامه هاي ويروس ياب هميشه عقب هستند: نكته
پس مواظب باشيد و از اطالعات جاري خود يك . نامه ويروس ياب از قبل نوشته شده نمي تواند آنرا بشناسدبر

 .نسخه پشتيبان داشته باشيد
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 درايورها

 
. اعم از فالپي ديسك ، هارد ديسك و غيره . احتياج داريم كه با واحدهاي مختلف حافظه كار كنيم براي كار با كامپيوتر

 .دام از اين حافظه ها براي خود نامي دارند كه در زير به شرح آن مي پردازيمهر ك

بنابر اين براي اين دو حافظه . هر كامپيوتر مي تواند حداقل يك و حداكثر دو درايور براي فالپي ديسك داشته باشد
 فقط و اگر دو درايو Aاگر يك فالپي درايور داشته باشيم ، نام .  در نظر گرفته شده استB و Aجانبي نامهاي 

 . به عنوان نامهاي دو درايو حافظه وجود خواهند داشتB و Aداشته باشيم نامهاي 

چون هارد ديسك از حافظه نسبتا زيادي برخوردار است ، مي توان آنرا به نواحي . حال به سراغ هارد ديسك برويم
 را براي Cاحيه داشته باشد ، پس فقط درايو اگر هارد ديسك فقط يك ن. تقسيم نمود) مساوي يا نامساوي( مختلف 

 . براي هارد ديسك وجود دارد الي آخرD و Cهارد ديسك داريم و اگر دو ناحيه داشته باشيم پس دو درايو 

 بعد از آخرين نام (driver)نام اين درايور.  درايو و غيره داشته باشيمCDاكنون ممكن است درايوهاي ديگري نظير 
 .واگر متصل به شبكه باشيد ، اين نامها به ترتيب مي توانند اضافه شوند.ارد ديسك مي باشددرايو مربوط به ه
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  DOSدستورات در سيستم عامل 

 
 دستورات داخلي و دستورات خارجي.  از دو قسمت تشكيل مي شودDOSدستورات در 

 
  internalدستورات داخلي  -١

 اين فايل به هنگام روشن.  قرار گرفته اندcommand.com شود كه همگي در فايلي بنام به دستوراتي گفته مي

 مي نشيند و باعث مي شود كه سرعت اجراي دستورات داخلي بسيار بسيار RAMشدن كامپيوتر در حافظه اصلي 
يوتر روشن نشده و  بسيار مهم بوده و چنانچه اين فايل وجود نداشته باشد ، كامپcommand.comفايل . سريع باشد

 . نمي شودBOOTاصطالحا 
 

  externalدستورات خارجي  -٢

 قرار command.comچون نمي توان تمامي دستورات موجود در سيستم عامل را بخاطر حجيم بودن آنها در فايل 
ا آنها ، فايل به همين دليل هر كدام از اين دستورات را در قالب يك فايل اجرائي تنظيم نموده كه به هنگام كار ب. داد

 .اجرائي مربوطه اجرا بشود

 در هارد ديسك دستگاه كپي مي نمايند و با استفاده از دستور DOSاين فايلها را معموال در يك دايركتوري بنام 
pathكاري مي كنند كه كاربر هميشه به فايلهاي مربوطه دسترسي داشته باشد . 
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 رنرم افزار و سخت افزا

 
اين .  گويند(software)به مجموعه برنامه هائي كه براي كار با كامپيوتر مورد استفاده قرار ميگيرند را نرم افزار 

 .برنامه ها ميتوانند گوناگون و متنوع باشند كه در مبحث برنامه هاي كامپيوتري به تفصيل آمده است

قرار مي گيرند و همچنين به دستگاههائي كه به و به مجموعه قطعاتي كه براي ساخت كامپيوتر مورد استفاده 
 . گويند(hardware)كامپيوتر وصل مي شوند ، سخت افزار 

 
  WORDكلمه  

 . بيتي است كه مي توان دستور العمل هائي به اندازه طول آن تعريف نمودnيك رشته 

 . بيت مي باشد٣٢ يا  بيت و١٦ فرق مي كند ولي عموما WORDدر هر كامپيوتر تعداد بيت ها براي تشكيل 

 . كه بعضي ها در تعريف فيلد به آن اشاره ميكنند ، اشتباه نگيريدword را با آن wordمواظب باشيد كه اين : نكته 

 .  اشاره نمودquad word و double word  و half word در كامپيوتر ميتوان به  wordاز تقسيمات 
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  كامپيوتريبرنامه هاي

 
 :اين برنامه ها عبارتند از.  دسته تقسيم مي شوند٤ الي ٣برنامه ها در كامپيوتر به 

  operating system سيستم عاملسيستم عاملسيستم عاملسيستم عامل -١
سيستم عاملهاي مختلفي چه براي . به برنامه هائي گفته مي شود كه مديريت راهبري كامپيوتر را بعهده دارند

 : بزرگ وجود دارند كه اهم آنها عبارتند ازكامپيوترهاي شخصي و چه براي كامپيوترهاي
DOS     MS-DOS    DRDOS     WINDOWS        UNIX   XENIX   VM/CMS    OS/VS 

 
  compiler ))))مترجممترجممترجممترجم((((كامپايلر كامپايلر كامپايلر كامپايلر  -٢

زبان سطح باال  . به برنامه هائي گفته مي شوند كه  برنامه هاي به زبان سطح باال را به زبان ماشين ترجمه ميكنند
و زبان ماشين زباني است كه به زبان كامپيوتر . ست كه به زبان انسان نزديك و به زبان ماشين دور مي باشدزباني ا

حال چون انسان نمي تواند به زبان ماشين برنامه نويسي كند ، با زباني كار . نزديك و به زبان انسان دور مي باشد
ينكه كامپيوتر بتواند برنامه به زبان سطح باال را اجرا مي كند كه اصطالحا به زبان سطح باال معروف است و براي ا

مهمترين كامپايلرهاي . نياز است تا اين زبان را به زبان سطح ماشين ترجمه نمايد) مترجم(كند ، به يك كامپايلر 
 :موجود عبارتند از

FORTRAN   BASIC   PASCAL   C   PL/I   COBOL   ADA   ASSEMBLY 
 

  ييييبرنامه هاي كاربردبرنامه هاي كاربردبرنامه هاي كاربردبرنامه هاي كاربرد-٣
اين برنامه ها ممكن . به برنامه هائي گفته مي شوند كه براي انجام كارهاي خاص مورد استفاده قرار مي گيرند

 :اهم اين برنامه ها عبارتند از.  نقشه كشي و غيرو باشند– طراحي – انيميشن سازي –است راجع به بانك اطالعاتي 
FOXPRO   PARADOX   DELPHI   ACCESS   AUTOCAD   3D STUDIO   PHOTOSHOP   
COREL DRAW    

 
 برنامه هاي غير كاربرديبرنامه هاي غير كاربرديبرنامه هاي غير كاربرديبرنامه هاي غير كاربردي-٤

از مهمترين اين برنامه ها مي توان به . به برنامه هائي گفته مي شود كه براي انجام كاري كاربردي بكار نمي رود
 .برنامه هاي سرگرمي و بازي اشاره نمود

اگر كساني باشند كه . زء برنامه هاي كاربردي مي باشندبعضي از كارشناسان ادعا مي كنند كه بازي ها نيز ج: نكته
 .اين گفته را قبول كنند ، پس برنامه هاي كامپيوتري به سه دسته تقسيم مي شود
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 نمايش اعداد منفي

 
 .اعداد منفي در كامپيوتر به چند صورت نمايش داده مي شود

 
 . ، عدد منفي مي شودword در بيت عالمت ١با قرار دادن عدد  : سيستم معمولي -١

 . بيت باشد٨ wordدر مثالهاي زير براي راحتي كار فرض را بر اين قرار مي دهيم كه : فرض
 

 7+         ٠٠٠٠         ٠١١١                                       :   مثال 
        

                                                  ١٠٠٠          ٠١١١        -7 
 

 .عدد منفي ميشود) صفر به يك و يك به صفر( معكوس كردن بيتها با  : ( C1(X) )    ١سيستم مكمل  -٢
 

  5+         ٠٠٠٠          ١٠٠١                                        :  مثال 
 

                                                  ١١١١          ٠١١٠          -5 
  

ع كرده براي منفي كردن يك عدد در سيستم فوق ، از سمت راست شرو : ( C2(X) )    ٢سيستم مكمل  -٣
 .آنرا عينا نوشته و بعد بقيه بيتها را معكوس مي كنيم.  برسيم١تا به اولين 

 
      8+         ٠٠٠٠          ١١٠٠                                       :  مثال 

 
                                                  ١١١١          ٠١٠٠          -8 
 

 . زير است به شرح٢راه ديگر بدست آوردن عدد منفي در سيستم مكمل : نكته 
 

                           C2(X) = C1(X) + 1 ٢سيستم مكمل  = ١سيستم مكمل    +١    
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 نامگذاري فايل

 
از آنجا گفته شد كه مي تواند دو نام .  داراي دو نام اصلي و انشعاب باشند ميتوانندفايل و دايركتوري هر كدام

قواعد نامگذاري به شرح . ري ممكن است داراي نام انشعاب باشند و يا نباشندداشته باشد ، چرا كه فايل و دايركتو
 .زير مي باشد

 
تمامي حروف . نام اصلي مي تواند حداقل از يك كاراكتر و حداكثر هشت كاراكتر تشكيل شود : نام اصلي -١

 مورد استفاده  و بعضي از عالئم مخصوص مي توانند در نامگذاري فايل(9-0) و تمامي اعداد  (A-Z)الفبا
 .قرار گيرند

 :عالئم مخصوصي كه مجاز مي باشند عبارتند از: توضيح 
~  !  @  #  $  ^  &  (  )  -  _  `  {  } 

 .جزء كاراكترهاي مجاز نمي باشند" فاصله"پس كاراكترهاي ديگر از جمله 
 

كاراكترهاي مجاز در . ودنام انشعاب مي تواند حداقل از يك و حداكثر سه كاراكتر تشكيل ش : نام انشعاب -٢
 .نامگذاري نام انشعاب بمانند نام اصلي مي باشد

 
هنگامي كه نام يك فايل را وارد كامپيوتر مي كنيم ، ابتدا نام اصلي و سپس يك نقطه و آنگاه نام انشعاب را تايپ : نكته 

بخاطر . نام انشعاب فرق قائل شودبه اين خاطر است كه كامپيوتر بتواند بين نام اصلي و "." وجود نقطه . مي نمائيم
را نمايش مي دهد ، بين نام اصلي و نام انشعاب نقطه اي قرار ) يا دايركتوري( داشته باشيد وقتيكه كامپيوتر ، فايلي  

 .نمي دهد

 .چند نمونه از نام فايل يا دايركتوري مجاز در زير آمده است: مثال 
  123.EXE                                         M123N.PRG                        PHONE#1.LST 
  OUR_NAME.DBF                        DOS                                       AMIR.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25
 نوع فايل

انشعاب است كه مي و ليكن بوسيله نام . گفتيم يك فايل يا دايركتوري مي تواند داراي نام انشعاب باشد و يا نباشد
 .بعضي از نام انشعابها در زير أمده است. توان به ماهيت يك فايل پي برد

EXE = EXEcutable                                              BMP = Bit MaP 
 
COM=COMmand                                               BIN=BINary 

 
BAT=BATch file                                                GRP=GrouP 

 
SYS=SYStem                                                      TMP=TeMPorary 

 
HLP=HeLP                                                          DRV=DriVe 

 
DAT=DATa                                                         ZIP=ZIP file 

 
DOC=DOCument                                                FON=FONt 

 
INF=INFormation                                                DLL=Dynamic Link Library 

 
TXT=TeXT                                                          TTF=True Type File 

 
INI=INItialization value                                       FOT=FOnt Type 

 
LTR=LeTteR                                                        MEM=MEMo 

 
CLR=CoLoR                                                        PRO=printer PROfile  

 
CPI=Code Page Information                                PRG=ProGram 

 
IDX=InDeX                                                         BAK=BAcK up 

 
MAP=MAP                                                          SCR=SCReen 

 
WRI=WRIte                                                         WAV=WAVe 

 
DBF=Data Base File                                             FOR=FORtran 

 
BAS=BASic                                                          PAS=PAScal 

 
ASM=ASseMbly                                                  C    = C 
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  batch fileفايلهاي دستوري 

 
 . مي باشدBATبه فايلهائي گفته مي شوند كه نام اصلي آن ميتواند هر چيز باشد ولي نام انشعاب آن 

در داخل اين نوع فايلها ، دستوراتي وجود دارند كه براي اجرا كردن آنها كافيست نام اصلي فايل دستوري تايپ و 
 . ترتيب از اولين تا آخرين اجرا مي شونددستورات به.  زده شودenterسپس دكمه 

 .به همين جهت است كه بعضي ها به اشتباه به فايل دستوري ، فايل اجرائي مي گويند

به هنگام روشن كردن كامپيوتر .  مي باشدautoexec.batنمونه و مثال بسيار خوب در رابطه با فايل دستوري ، فايل 
 چون اين عمل به دفعات مكرر بسيار سخت مي شود ، تمامي دستورات و. ، بايد يك سري دستورات را وارد نمود

همانطور كه از نامش پيداست ( الزم را در اين فايل قرار داده تا بهنگام روشن شدن كامپيوتر به صورت اتوماتيك 
 .تماما اجرا شود" )اجرا بصورت اتوماتيك"

 را تايپ نمود ، برنامه Pاهد هر وقت كه حرف مثال مي خو. حال كاربر نيز ميتواند يك فايل دستوري بسازد
PCTOOLS كه در دايركتوري PCTOOLS قرار دارد و فايل اجرائي آن PCبا يك برنامه متن .  است اجرا شود

 . را ايجاد نموده و دستورات زير را داخل اين فايل تايپ مي نمايدP.BATنگار ، فايل 
CD  PCTOOLS 
PC 
CD\ 

 . اجرا مي شودpctools برنامه enterن دكمه  و زدPحال با تايپ كردن 

 كه هنگام روشن شدن كامپيوتر اجرا مي config.sys و autoexec.batبعضي اوقات الزم مي آيد كه فايل هاي : نكته 
 ظاهر مي شود ، ديگر اين دو فايل Starting MS-DOS هنگاميكه آرم F5با زدن دكمه . شوند ، فعال نگردند
 .بارگذاري نمي شود
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 الگوريتم و فلوچارت

 
مجموعه دستور العملهائيكه با ترتيب خاصي منظم شده و مي تواند عمل . روش حل يك مسئله را الگوريتم گويند

 .بخصوصي را تحقق بخشد

 . الگوريتم داراي پنج شرط زير مي باشد

 .داراي نقطه شروع باشد -١

 .داراي ترتيب مراحل باشد -٢

 )براي مسائل مشابه قابل ارائه باشد. (باشدعموميت داشته  -٣

 .هر يك از مراحل واضح و در ساده ترين حالت بيان شده باشد -٤

 .داراي نقطه خاتمه باشد -٥

 .يكي از خصوصيات خوب الگوريتم مي تواند اين باشد كه از كوتاهترين و بهترين راه ، حل شده باشد
 

 . سري عالئم خاص ، فلوچارت گويندرا با استفاده از يك) الگوريتم(روش حل يك مسئله 

 :عالئم معتبر در فلوچارت عبارتند از
 
 
  عمليات  -٢بازگشت                                     /توقف/پايان/ شروع-١ 
 
  عمليات كمكي  -٤خروجي                                                     /  ورودي -٣ 
 
  آماده سازي  -٦                                                         تصميم گيري   -٥ 
 
  نوار پانچ  -٨ كارت پانچ                                                               -٧ 
 
  نوار مغناطيسي -١٠ ديسك مغناطيسي                                                  -٩ 
 

  نمايشگر  -١٢ كاغذ                                                         – سند -١١
 

   يا  -١٤ جمع                                                         – الحاق -١٣
 

 ي  ورودي دست-١٦ پردازش دستي                                                     -١٥
 

   منبع داخلي  -١٨ منبع با دسترسي مستقيم                                       -١٧
 

  ذخيره ساز -٢٠ پردازش زير برنامه ها                                         -١٩
 

  مكان  ارتباط مكان به-٢٢ ارتباط صفحه به صفحه                                         -٢١
 

  استخراج-٢٤ ادغام                                                                  -٢٣
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  تلفيق -٢٦ سورت                                                               -٢٥
 

  تقاطع خطوط -٢٨ خط جاري                                                           -٢٧
 

  تاخير انداز -٣٠ برخورد خطوط                                                  -٢٩
 

  توضيحات -٣٢)                               بايگاني( منبع ذخيره منفصل -٣١
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 كار با ماوس

 
وقتي ماوس فعال است ، يك اشاره گر كه عموما در .  ماوس را نشان مي دهداصطالحات زير ، اعمال خاص كار با

حال .  به صورت يك مربع مستطيل است ، نمايش داده مي شودDOS به صورت يك فلش و در windowsبرنامه 
 .با حركت دادن ماوس ، اين اشاره گر هم حركت مي كند

 
در بعضي .اره گر ماوس به روي موضوعي خاص قرار گيرديعني حركت دادن ماوس است تا اينكه اش : اشاره كردن

 .مثال فلش تبديل به انگشتان دست مي شود. برنامه ها اين اشاره كردن باعث تغيير عالمت اشاره گر مي شود
 

به اين . به معناي بردن اشاره گر به روي يك موضوع و فشار دادن دكمه محرك ماوس مي باشد : انتخاب كردن
 .يك كردن مي گويندعمل اصطالحا كل

بخواهد كه ) افراد چپ دست(دكمه محرك ماوس معموال دكمه سمت چپ ماوس مي باشد مگر آنكه كاربر : نكته 
آنوقت در مركز كنترل ويندوز و قسمت ) يعني دكمه راست دكمه محرك شود.( جاي اين دكمه را تغيير دهد

 .ماوس مي تواند اين كليد را عوض كند
 

ن معناست كه دكمه محرك ماوس را وقتي اشاره گر ماوس به روي موضوعي مي باشد به تعداد بدا : دوبار كليك
 . نيز مي گويندDouble clickبه اين عمل . دوبار پشت سرهم و بدون وقفه فشار دهيم

 
 .به معناي فشار دادن كليد راست ماوس هنگاميكه اشاره گر روي يك موضوع مي باشد ، است : كليك راست

 
 كردن كه واژه بكش و رها كن براي آن انتخاب شده است ، به عملي گويند كه (Drag)دراگ  : ردندراگ ك

آنوقت ماوس را . اشاره گر ماوس را به روي موضوعي برده و سپس دكمه محرك را فشار داده و نگه مي داريم
 . ماوس را رها مي كنيمبعد از اتمام اين كار ، دكمه محرك. جابجا كرده تا آن موضوع هم تغيير مكان بدهد

و در بعضي برنامه ها . در روي بعضي ماوس ها سه كليد وجود دارد كه مابين دوكليد تعريف شده مي باشد: نكته 
و ليكن كاربر مي تواند به سليقه خود و با استفاده از ديسكتي كه همراه ماوس است اين كليد را براي . كاربرد دارد

ي تواند اين كليد را تعريف كند تا با يكبار فشار دادن اين دكمه ، عمل دوبار كليك مثال م. عملي خاص تعريف نمايد
  .انجام گيرد

 .كه با پيچاندن آنها ، صفحه كاري به راست و چپ يا باال و پائين حركت مي كند.  پيچ باشد٢ يا ١و يا اينكه داراي 
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 سالمتي و راحتي کار با کامپيوتر

 
اسباب آالت ، وضعيت کاري و ديگر محدوديتهاي کاري و روش ها باعث مي شوند که شما محل کار ، روشنائي ، 

 .بتوانيد به راحتي با کامپيوتر کار کنيد
با درست کردن محيط کاري خود ، شما قادر خواهيد بود که ميزان خستگي و ناراحتي و همچنين فشار وارده را به 

 .ميزان قابل توجهي کم نمائيد
 

 مانتخابهاي مه

 يک کامپيوتر با صفحه کليد استاندارد که .اين بسيار مهم است که شما با چه نوع کامپيوتري داريد کار مي کنيد
 در . يا کامپيوتري که صفحه کليد آن بي سيم است(notebook)مانيتور آن روي ميز است يا يک کامپيوتر همراه 

 حالتي را که .امپيوترها را براي خود درست کنيدهر حالت شما بايد يک وضعيت خاص از قرار گرفتن پشت اين ک
، مانيتور ، تلفن و ) کتاب يا کاغذ(هنگام کار به راحتي بتوانيد با صفحه کليد ، ماوس ،ديگر وسائل ارتباطي ، سندها 

 .غيره را داشته باشيد
 

 حالت هاي قرار گيري

 حالت راحتي ، به .راحتي خود را پيدا کنيدقبل از آنکه مشغول به کار با کامپيوتر شويد ، سعي کنيد که حالت 
وضعيتهائي گفته مي شود که شما در آن حاالت مي توانيد به راحتي و بدون هيچ گونه درد و کوفتگي در قسمتهاي 

 .مختلف بدنتان با کامپيوتر کار کنيد
 

 حرکت کردن

رارگيري براي بدن شما  عوض کردن حاالت ق.نشستن در جائي به مدت طوالني باعث کوفتگي عضالت مي شود
 .بخصوص براي ستون فقرات ، مفصل ها ، عضالت و سيستم گردش خون بسيار خوب است

 . در طي روز حالت قرار گيري خود را عوض کنيد◄

 . بعضي مواقع به مدت کوتاهي از جا بلند شده و به آرامي حرکت کششي انجام داده يا قدم بزنيد◄
 

 وضعيت راحتي به خود بگيريد

 .دي عوامل خاص براي اين کار وجود دارند که در ذيل در مورد آنها به تفصيل شرح داده خواهد شدتعدا

 پيدا کردن حالت راحتي -١

 از صندلي استفاده کنيد که باعث شود .مطمئن شويد  که پاهاي شما راحت روي کف اتاق قرار گرفته باشند        ۱-۱
نيد از يک زيرپائي براي راحت قرار گرفتن کف پاها استفاده  همچنين مي توا.پاهاي شما روي آن راحت باشند

 به ياد داشته باشيد از زيرپائي استفاده کنيد که به اندازه اي پهن باشد که شما بتوانيد حاالت مختلف پا را .نمائيد
 .روي آن داشته باشيد

 
 پشت بدن ١-٢

 ي آن قرار گرفته و وزن شما              از صندلي استفاده کنيد که باعث شود بدن شما راحت رو

 . توجه کنيد روي صندلي به صورت راحت قرار گرفته باشيد.             روي آن تقسيم شود
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 ساعدها ، مچ ها و دست ها       ۳-۱

 وزن دستهاي .مراقب باشيد که ساعدها ، مچ ها و موقعيت دستهاي شما در حالت طبيعي قرار گرفته باشند
 نياندازيد سعي کنيد که مچ دست شما در امتداد ساعد ، صاف قرار گرفته باشد به خودتان را روي مچ ها

 .مچ دستهاي خود زاويه ندهيد
 

 شانه ها و آرنج ها ١-٤

ارتفاع صندلي خود را طوري تنظيم نمائيد که شانه ها و در نهايت آرنج هاي شما در حالت راحتي قرار 
 براي .کنيد که مچ هاي شما راحت روي آن قرار گيرند سراشيبي صفحه کليد خود را طوري تنظيم .بگيرند

اينکه تست کنيد که ارتفاع آرنج ها با ارتفاع قرار گيري صفحه کليد يکسان است ، صندلي خود را چرخانده و 
 .مطمئن شويد که ساعد دست شما به راحتي روي ميز کار قرار گيرد

 
 چشم ها ١-٥

ن است که شما را ناراحت و خسته کند پس شما بايد کار کردن با کامپيوتر براي يک مدت طوالني ممک
 .مراتب زير را رعايت کنيد

 استراحت دادن به چشم: الف 

 اين فرصت خوبي است .بعضي اوقات چشم خود را از روي صفحه مانيتور برداشته و به يک موضوع ديگر نگاه کنيد
  .براي استراحت دادن و شل کردن عضالت چشم ها

 يتور و شيشه آنتميز کردن مان:  ب 

 .آن هميشه تميز باشند) فيلتر مانيتور(سعي کنيد که صفحه نمايشگر شما و شيشه 
 

 امتحان کردن چشم خود: ج 

 با تست هائي مي توانيد به اين مسئله برسيد بررسي کنيد که .مطمئن شويد که بينائي شما بقدر کافي درست است
 .ستفاده قرار مي دهيداز يک فيلتر شيشه اي خوب براي مانيتور مورد ا

 
   مرتب کردن محيط کاري-۲       

 مانيتور ٢-١

شما مي توانيد فشار وارده بر عضالت چشم و شانه و دوش خود را با نصب مناسب مانيتور و زاويه دهي به 
 .آن کم کنيد

 
 

 قرار دادن مانيتور ٢-٢

 مناسب ، دست خود را به  براي تعيين کردن يک فاصله ديد.مانيتور را درست در روبروي خود قرار دهيد
نوک (طور کامل به طرف مانيتور دراز کرده و به موقعيت بند انگشتان خود روي مانيتور توجه کنيد 

 اکنون در اين وضعيت بايد .مانيتور خود را در همان موقعيت قرار دهيد) انگشتان به صفحه مانيتور برسد
 .خوانيدبتوانيد متون نمايش داده شده در مانيتور را بخوبي ب
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 تنظيم ارتفاع مانيتور ٢-٣

 اين وضعيت نبايد باعث .موقعيت مانيتور شما بايد طوري باشد که زاويه قرار گيري سر شما مناسب باشد
 .اين شود که شانه هاي شما در حالت نامطلوبي قرار گيرد تا بتوانيد زاويه ديد مناسبي با مانيتور پيدا کنيد

 ارتفاع ديد چشم شما بايد براحتي اولين خط باالئي متن را ببيند .ستپيدا کردن اين زاويه بسيار راحت ا
و براي آنکه وسط مانيتور ) يعني مردمک چشم شما بايد در وسط قرار گرفته و بتواند خط باالئي را بخواند(

 .را ببينيد ، فقط کمي بايد نگاه خود را پائين بياوريد

ا اجازه مي دهند ، مانيتور خود را  روي واحد سيستم بعضي کامپيوترها طوري طراحي شده اند که به شم
 اگر ارتفاع قرار گيري مانيتور بسيار باال برود ، شايد شما مجبور شويد که مانيتور خود را روي .قرار دهيد

زماني که از سيستم (ميز کاري قرار دهيد و يا اينکه ارتفاع قرار گيري مانيتور مانيتور به قدري پائين باشد 
 پس در اين موقع کتابي يا چيزي را زير پايه مانيتور قرار .که احساس ناراحتي کنيد) ه استفاده مي کنيدايستاد

يا از نگهدارنده مانيتور که با يک پايه به ميز متصل مي شود ، استفاده (دهيد که ارتفاع مانيتور شما باال برود 
 .)کنيد

 
 پوشش مانيتور ٢-٤

 براي تست کردن اين وضعيت ، از .شما بايد در موازات هم باشنددر حالت کلي ، صفحه مانيتور و صورت 
 پس در اين حالت شما بايد .يک نفر بخواهيد که آينه کوچکي را در مرکز صفحه مانيتور شما قرار دهد

 .بتوانيد چشمان خود را در آينه ببينيد
 

 تنظيم ارتفاع مانيتور براي کاربران با عينک دو ديد ٣-١

تور از سطح ميز کاري براي کساني که از عينک دو ديد استفاده مي کنند ، بسيار مهم ارتفاع قرارگيري ماني
 اين امر باعث . هميشه از عقب بردن سر براي ديدن صفحه مانيتور از قسمت پائين عينک پرهيز کنيد.است

تر  به.مي شود که عضالت گردن شما کوفته شود بجاي اين سعي کنيد که مانيتور خود را پائين ببريد
 .اينست که از عينک معمولي براي کار با کامپيوتر استفاده نمائيد

 
 کم کردن روشنائي زياد و بازتابش روي مانيتور ٢-٦

 براي کنترل کرردن اين قسمت ، از تنظيم .زماني را براي تنظيم روشنائي و بازتابش مانيتور قرار دهيد
 .توام روشنائي و بازتابش استفاده نمائيد

 
 وسصفحه کليد و ما -٣

صفحه کليد ، ماوس و ديگر واحدهاي ورودي را جوري در کنار هم قرار دهيد که بتوانيد با آنها براحتي کار 
 . پس نبايد براي کار با يکي از اين واحدها ، دست خود را دراز کرده يا شانه خود را باال آوريد.کنيد

  
        موقعيت صفحه کليد۱-۳

بروي شما باشد اين امر باعث مي شود که با آرامش در شانه ها و موقعيت صفحه کليد درست بايد در رو
 .قسمت باالئي دستها ، با صفحه کليد کار کنيد
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 تنظيم ارتفاع صفحه کليد و زاويه شيب آن ٣-٢

 زاويه شيب صفحه کليد را طوري تنظيم نمائيد که .ارتفاع آرنج شما بايد در امتداد صفحه کليد باشد
 .قيم قرار گيرددرتهاي شما بر روي آن مست

 
 قرار دادن ماوس و صفحه کليد ٣-٣

استفاده مي کنيد ، بايد آنرا در سمت )  باشدTrackballکه ممکن است به صورت ( وقتي از يک ماوس 
 .قرار دهيد) و در همان ارتفاع( راست يا چپ صفحه کليد 

 
 استفاده راحت از سيني صفحه کليد ٣-٤

بعضي ميز تحريرها يک قطعه چوب دارند که به صورت ( اگر شما از صفحه کليدي که داراي سيني است 
استفاده مي کنيد ، مطمئن شويد که آن سيني به اندازه اي پهن باشد که با ) کشو عقب و جلو مي رود

جور باشد و گرنه اگر شما ماوس خود را در يک ارتفاع ديگر و با فاصله ) نظير ماوس(وسيله ارتباطي شما 
ور مي شويد که دست خود را بيش از اندازه دراز نموده که اين باعث خستگي مي اي زياد قرار دهيد ، مجب

 .شود
 

 نگاهدارنده هاي دست و استراحتگاه کف دست -٤

 .شما ممکن است جاهائي را براي نگهداري ساعدها و دستهاي خود پيدا کنيد که باعث راحتي کار شما بشود
 

 استفاده از نگاهدارنده هاي دست ٤-١

ا و ميزها ، محل هائي را دارند که براي قرار دادن دست هه است شما مي توانيد از آنها بعضي از صندلي ه
براي آنکه وسط دستهاي شما هنگام تايپ روي آنها قرار بگيرند ، استفاده کنيد نگاهدارنده هاي دست بايد 

 .طوري تنظيم شوند که هنگام کار ، شانه هاي شما راحت باشند
 

 هاي دستاستفاده از نگاهدارنده  ٤-٢

 نگاهدارنده کف دست طوري طراحي شده تا هنگام توقف کاري مورد استفاده قرار              

 نظير( وقتيکه داريد تايپ مي کنيد يا از يک وسيله ارتباطي .             بگيرند نه هنگام تايپ کردن

  کند نه آنرا سفت استفاده مي کنيد ، سعي کنيد که مچ دست شما راحت حرکت)              ماوس

              بگيريد ، نه آنرا بمانند حالت استراحت روي نگاهدارنده کف دست يا ميز يا ران پا 

 .             نگهداريد
 

 کاغذها و کتاب ها -٥

يک فضاي کاري مناسبي را انتخاب نمائيد تا بتوانيد تمامي لوازم کامپيوتر خود را به اضافه هر چيز ديگري 
 .يازتان خواهد شد را روي ميزتان قرار دهيدکه مورد ن
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 کم کردن دست درازي ٥-١

محل قرار گيري کاغذها ، کتابها و ديگر وسائل مورد نياز طوري بايد باشد که شما به سهولت و بدون آنکه 
  .دست خود را بيش از حد دراز نمائيد ، آنها را مورد استفاده قرار دهيد

ا مجبور شويد به بدن خود براي برداشتن آنها زاويه بدهيد ، باعث چنانچه اين وسائل طوري باشد که شم
 اگر چنين فشاري را روي شانه و پشت خود حس مي کنيد ، بايد .مي شوند که به پشت شما فشار وارد شود

 .نوع ديگري از مرتب سازي را براي ميز کاري خود تجربه کنيد
 
 

 استفاده از نگهدارنده کاغذ ٥-٢

 استفاده مي کنيد ، بايد آنرا در کنار مانيتور خود در همان (copy holder)رنده کاغذ اگر شما از يک نگهدا
 اگر کار اصلي شما تايپ کردن از روي همان کاغذ مي باشد ، بايد .ارتفاع و زاويه و فاصله قرار دهيد

خته زاويه دار براي نگهدارنده کاغذ را تقريبا به مانيتور خود بر روي يک امتداد قرار دهيد يا اينکه از يک ت
توجه کنيد که اين مورد براي زماني است که شما (نگهداري کاغذ بين مانيتور و صفحه کليد استفاده کنيد 

 .) بيشتر به کاغذ نگاه مي کنيد تا به مانيتور
 

 تلفن       ۳-۵

 شما              نگهداشتن گوشي تلفن بين گوش و شانه ، ممکن است باعث ناراحتي شانه و پشت 

              شود اگر يک مکالمه تلفني به مدت طوالني داريد ، سعي کنيد از يک گوشي ميکروفن دار 

            sp-phone             هدفوني استفاده نموده يا اينکه موقع صحبت از گوشي استفاده ننموده و تلفن را روي  

 ستي به غير از دست اصلي خودقرار دهيد و يا اينکه گوشي را با د) بلندگو (     

 )  آن دستي که معموال کارهاي اصلي بمانند خودکار بدست گرفتن را انجام مي دهيد             (

 .             بگيريد
 
 
 
 

  (notebook)استفاده از کامپيوترهاي همراه  -٦

سخت تر از کار کردن با نگه داشتن راحتي اندام هنگامي که با يک کامپيوتر همراه کار مي کنيد به مراتب 
فشاري به ) کار با کامپيوتر همراه(يک کامپيوتر معمولي است بنابر اين بايد هوشيار باشيد که از اين بابت 

  .شما وارد نگردد

 .دستورات زير راهنمائي است براي آنکه بتوانيد راحت با کامپيوترهاي همراه کار کنيد
 

 پيدا کردن راحتي کار ٦-١

يوتر همراه کار مي کنيد ، شانه هاي خود را باال نگهداشته و گردن خود در وضعيتي وقتي که با يک کامپ
راحت قرار داده و سر را باال نگهداريد شما ممکن است براي کار ، از وسائل نگاهدارنده اي خاص استفاده 

 .کنيد
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 ابتکار بخرج دادن ٦-٢

 از بالش ، پتو ، حوله و کتاب استفاده کنيد تا

 .ا باالتر ببريد نشيمنگاه خود ر◄

 . يک جاي پاي خوب و راحت ايجاد کنيد◄

 . پشتي مناسبي براي پشت خود درست کنيد◄

 . کامپيوتر خود را باالتر برده تا صفحه کليد و صفحه نمايشگر در وضعيت بلندتري قرار گيرند◄

 . فراهم کردن جاي دست براي راحتي کار◄
 
 
 

 روش تايپ -٧

ردن و نحوه قرار گيري دستان و انگشتان شما بسيار مهم است از سفت توجه داشته باشيد که نوع تايپ ک
کردن انگشتان خود پرهيز کرده و رعايت کنيد که کليدها را با فشار زياد تايپ نکنيد براي فشار دادن 

 .کليدها از نيروي بسيار کم استفاده کنيد
 

 کشيدن انگشتان براي تايپ ٧-١

 که در قسمت مرکزي کليدها قرار ندارند براي اينکار ، دست خود بعضي مواقع بايد کليدهائي را تايپ کنيم
را دراز کنيد نه آنکه انگشتان خود را کش دهيد براي تايپ همزمان و کليد ، از دو دست خود استفاده کنيد 

  )Ctrl + F يا Alt + Cمانند ( نه با انگشتان يک دست 
 

 روش اشاره کردن -٨

 از تکيه دادن يا ثابت کردن مچ . ماوس استفاده کنيد نه با مچ دستاز بازو و شانه خود براي حرکت دادن
  از هر سه قسمت مچ ، بازو و شانه براي حرکت دادن ماوس استفاده کنيد.دست جدا خودداري نمائيد

 
 تنظيم کنترلهاي نرم افزاري ٨-١

دن سرعت شما مي توانيد از برنامه هاي نرم افزاري خاص براي کنترل کردن ماوس ، از قبيل کم کر
 .حرکت اشاره گر ماوس استفاده کنيد

 
         تميز کردن مکرر۲-۸

                کثيفي عامل بسيار مهمي است که نگذارد ماوس شما درست کار کند هر از چندگاهي ،

 .تميز نمائيد) آنجا که توپ در حال حرکت است(                ماوس خود را 

 استفاده از صفحه کليد روي مبل -٩

حتي اگر شما روي يک مبل يا صندلي راحتي نشسته باشيد ، باز ممکن است در يک پريود زماني خاصي دچار 
از لحاظ نوع (مشکل شويد به ياد داشته باشيد که در چنين موقعيتهائي ، جاي خود را کمي تغيير دهيد 

 .)نشستن ، تغييري به خود بدهيد
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 تنظيم ساعدها ، دست ها و مچ ها ٩-١

نشسته ايد ، مواظب باشيد که نحوه قرار گرفتن مچ ها و ) مانند مبل راحتي (اي راحت و نرم وقتي در ج
 )يعني در يک خط راست قرار گرفته باشد(دست هاي شما درست باشد 
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     DIRدستور ليست گيري  

 
ركتوري كه شما مشخص نموده ايد را دستور ليست گيري ، ليستي از فايلها و ساب دايركتوريهاي موجود در داي

 .نشان مي دهد

 استفاده مي كنيد ، ابتدا نام برچسب ، شماره سريال و مسير جاري و سپس نام فايل يا نام DIRوقتي از دستور 
دايركتوري در هر خط به اضافه نام انشعاب ، حافظه مصرفي فايل به بايت و تاريخ و زمان فايل در آخرين تغييرات 

داد فايلهاي ليست شده و جمع مقدار حافظه آنان و سپس فضاي خالي به بايت را روي ديسك نشان و سپس تع
 .ميدهد

 
                         COMMAND   COM   54619   09-30-93   6:20 Aاگر فايل باشد 

                    WINDOWS               <DIR>   11-01-97   8:43 Pاگر دايركتوري باشد
 

براي آنكه بتوانيد بين فايل و دايركتوري فرق قائل شويد ، به اين نكته توجه كنيد كه فايل داراي مقدار حافظه 
 .  مي باشد<DIR>مصرفي است در صورتيكه دايركتوري داراي عالمت 

 
 شكل دستور

DIR   [d:][path][filename][/A[:attribute]][/B][/C[h]][/L][/O[:sortorder]][/P][/S][/W]    
 

 كه در آن 
 

d:  نام درايو 

Path نام مسير   

Filename نام فايل   

/A صفت  (attribute)فايلهاي صفت دار را نشان ميدهد  . 

/B تهي  (bare)ليست گيري بدون مشخصات اضافه   

/C كمپرس  (compress) نسبت تراكم فايلها كه با DBLSPACEايجاد شده را نمايش مي دهد . 

/L كوچك   حرف(lowercase)ليست گيري را با حرف كوچك نمايش مي دهد  . 

/O مرتب سازي  (order)ليست گيري را با عمل مرتب سازي انجام مي دهد  . 

/P صفحه به صفحه  (page to page)ليست گيري به صورت صفحه به صفحه انجام مي شود  . 

/S ساب دايركتوري ها  (sub directories)ايركتوري جاري و تمامي ساب دايركتوريهاي موجود  ليست گيري از د 

/W عرضي  (wide)ليست گيري را به صورت عرضي نمايش مي دهد  . 

 : ميتوانند همراه باشند عبارتند ازA/پارامترهائي كه با سوئيچ 

H فايلهاي پنهان   

-H فايلهاي غير پنهان   

S فايلهاي سيستم   

-S فايلهاي غير سيستم   
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Aرشيو   فايلهاي آ 

-A فايلهاي غير آرشيو   

R فايلهاي فقط خواندني   

-R فايلهاي غير فقط خواندني   

D فقط دايركتوري   

-Dفقط فايل   
 

 :  بكار مي روند عبارتند ازO/پارامترهائي كه با سوئيچ 
  

N بر اساس سورت نام اصلي فايل از  A به Z    

-N بر اساس سورت نام اصلي فايل از Z به A  

E   بر اساس سورت نام انشعاب فايل ازA به Z    

-E بر اساس سورت نام انشعاب فايل از Z به A 

Sبر اساس سورت سايز فايل از كمتر به بيشتر   

-Sبر اساس سورت سايز فايل از بيشتر به كمتر   

Dبر اساس سورت تاريخ فايل از قديم به جديد   

-Dم  بر اساس سورت تاريخ فايل از جديد به قدي 

Gبر اساس سورت ابتدا دايركتوري و سپس فايل   

-Gبر اساس سورت ابتدا فايل و سپس دايركتوري   

Cبر اساس سورت نسبت تراكم فايل از كمترين به بيشترين   

-Cبر اساس سورت نسبت تراكم فايل از بيشترين به كمترين    
 

 :مثال
 

DIR 
                                                                     .از درايو و مسير جاري عمل ليست گيري انجام مي شود

  
DIR/P                                 

 . عمل ليست گيري از درايو و مسير جاري به صورت صفحه به صفحه انجام مي شود

 كليد محرك ، صفحه وقتيكه اولين صفحه ليست گيري نمايش داده شد ، صفحه نمايش قفل شده كه با زدن يك
 .بعدي نمايش داده مي شود الي آخر

 
DIR/W                                             

در اين نوع ليست گيري دايركتوري ها .عمل ليست گيري از درايو و مسير جاري به صورت عرضي انجام مي گيرد
 .در داخل يك كروشه نمايش داده مي شود

  
DIR  A:                                               

 . بدون آنكه از درايو جاري خارج شويم ليست گيري مي شودAاز درايو 



 39
 
  

DIR  COMMAND.COM           
 از درايو و مسير جاري ليست گيري مي شود كه فايل مربوطه وجود دارد يا نه

  
DIR  *.*                                            

 ري از همه فايلها با هر نام اصلي و انشعاب از درايو و مسير جاري ليست گي
 

DIR  *.                                                            
                                                         ليست گيري از تمام فايلها با هر نام اصلي ولي بدون نام انشعاب

   
DIR  *.EXE                            

                      است در درايو و مسير جاريEXEليست گيري از تمام فايلها كه نام انشعاب آنها 
    

DIR  MSBACKUP.*                           
  و هر نام انشعابي MSBACKUPليست گيري از كليه فايلها با نام اصلي 

 
DIR  MD*.*                       

  شروع ميشود با هر نام انشعابي MSليست گيري از تمامي فايلهائيكه نام اصلي آنها با 
 

DIR  MS??.*            
  كاراكتر ميباشد٤ شروع شده و حداكثر MSليست گيري از تمامي فايلهائيكه نام اصلي آنها با 

  
DIR  \DOS                     

 )  ميتواند فايل باشدDOS.( انجام ميگيردDOSي و دايركتوري ليست گيري از درايو جار
 

DIR  D:\WINDOWS                                       
 .  ليست گيري مي شودWINDOWS و دايركتوري Dاز درايو 

 
DIR  D:\WINDOWS\SYSTEM\*.DLL                

  ليست SYSTEM و ساب دايركتوري WINDOWS  ركتوري و دايD در درايو DLLاز كليه فايلهاي با نام انشعاب 
 .گيري مي كند

 
DIR D:\WINDOWS\SYSTEM\*.*/W/P  

 به صورت عرضي و صفحه به صفحه ليست WINDOWS\SYSTEM    و مسيرDاز كليه فايلهاي موجود در درايو 
 .گيري مي كند

 
 
DIR/A                                                                                         

 .كليه فايلهاي صفت دار را نمايش مي دهد
  

DIR/A:H                                        
 ) اجباري نيست: تايپ كاراكتر .(كليه فايلهاي با صفت پنهان را نمايش مي دهد
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DIR/A-A                                                                           
 . كليه فايلهاي بدون صفت آرشيو را نشان مي دهد

 
DIR/AD                                                                                 

 .كليه دايركتوريهاي صفت دار را نشان مي دهد
  

DIR/A-D                                                                                        
 .كليه فايلهاي صفت دار را نشان مي دهد

 
DIR/AAH-S              

 .كليه فايلهائيكه صفت آرشيو و پنهان را دارند ولي صفت سيستم را ندارند ، نمايش مي دهد
  

DIR/L                                                                            
 . نمايش ليست فايلها به صورت حرف كوچك مي باشد

 
DIR/B                                                                         

 . فقط نام اصلي و نام انشعاب فايلها نمايش داده مي شود
 

DIR/S  
 . اخل آن انجام مي شودليست گيري از كليه فايلها در دايركتوري جاري و ساب دايركتوريهاي د

 
DIR  TREE.COM/S 

 .از درايو و كليه ساب دايركتوريهاي جاري ليست گيري ميشود كه فايل مربوطه وجود دارد يا خير
 

DIR/O:D 
 )اجباري نيست: تايپ عالمت (ليست گيري از فايلها با مرتب سازي تاريخ آنها از قديم به جديد 

 
DIR/ON 

 Z به Aب سازي نام اصلي فايلها از ليست گيري از فايلها با مرت
  

DIR/ON-D 
  و تاريخ فايلها از جديد به قديمZ به Aليست گيري از فايلها با مرتب سازي نام اصلي فايلها از 

 
DIR/C 

 . ايجاد شده ، نمايش مي دهدDOUBLESPACEنسبت تراكم فايلها در درايو و مسير جاري را كه با 
 

DIR/CH 
 . در درايو ميزبان ايجاد شده ، نشان ميدهدDOUBLESPACEدرايو و مسير جاري را كه با نسبت تراكم فايلها در 

 
DIR>PRN 

 .ليست فايلهاي موجود در درايو و مسير جاري را به روي چاپگر مي فرستد
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DIR>DIR1.TXT 

 )ي سازداين فايل را اگر وجود نداشته باشد ، م( منتقل مي كندDIR1.TXTليست فايلهاي موجود را به فايل 
 
 

SET  DIRCMD=/L/B 
 ، ليست گيري به صورت حروف كوچك و تهي DIRبا وارد كردن دستور فوق از اين به بعد با وارد كردن دستور 

 .نمايش داده مي شود
 

SET  DIRCMD= 
 .با وارد كردن دستور فوق عمل ليست گيري به صورت عادي در مي آيد
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  )DOS    اعالن ( PROMPTدستور 

 
شما ميتوانيد دستور اعالن را طوري تغيير دهيد كه هر متني را .  را تغيير دادDOSبا اين دستور ميتوان اعالن 

 . باشدDOSبخواهيد نمايش دهد و در برگيرنده اطالعاتي نظير نام دايركتوري جاري ، تاريخ ، زمان و عدد گونه 
 

 شكل دستور
PROMPT  [text] 

 كه در آن
 

Textدر زير ليستي از كاراكترهائي كه .  در برگيرنده متن و اطالعاتي است كه شما ميخواهيد در سيستم اعالن باشد
 . قرار دهيد ، آمده استtextشما ميتوانيد بجاي 

 
$Q  عالمت مساوي  (=) 

 )$(   عالمت دالر  $$

$Tزمان جاري    

$Dتاريخ جاري    

$Pدرايو و مسير جاري    

$Vه سيستم عامل   عدد گون 

$Nدرايو جاري    

$G  عالمت بزرگتر از   (>)  

$L  عالمت كوچكتر از   (<)  

$B  عالمت لوله   (|)  

  enter –   خط جلو بردن _$

$E كد خروج   ACII)   ٢٧كد( 

$H   (backspace)براي حذف كردن آخرين كاراكتري كه در خط دستور اعالن نوشته مي شود  . 
 

 . مراجعه كنيدANSI.SYS به قسمت ANSIعات بيشتر در رابطه با توابع خروجي براي اطال: نكته

 : مثال
PROMPT 

 را بدون هيچگونه مقدار و متني وارد نمائيد ، اعالن سيستم فقط نام درايو جاري و عالمت PROMPTوقتي دستور 
 .  را نشان مي دهد(<)بزرگتر 

 
PROMPT  $P$G 

سيستم به صورت نام درايو و دايركتوري جاري كه عالمت بزرگتر از ، جلوي با وارد كردن دستور فوق ، اعالن 
 .آنست در مي آيد

 
 

PROMPT  $T$_DATE  IS:$D 
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در خط اول ، زمان جاري و در . با وارد كردن دستور فوق ، اعالن سيستم با دو خط جداگانه نمايش داده مي شود

 . نشان داده مي شود كه در جلوي آن تاريخ جاري:DATE  ISخط دوم عبارت 
 

PROMPT  $E[7M$N:$E[M 
 در اعالن ANSI بارگذاري شده باشد ، مي توانيد از توابع خروجي ANSI.SYS  فايل CONFIG.SYSاگر در فايل 

DOSدر مثال باال اعالن .  استفاده نمائيدDOS به حالت گرافيك رفته و سپس به حالت عادي براي درج بقيه متون 
 ) مراجعه نمائيدANSI.SYSاطالعات بيشتر به براي . ( برميگردد

 
PROMPT  $P$D$T$G 

 . خواهد شد<اعالن سيستم به صورت ابتدا نام درايو و دايركتوري جاري و آنگاه تاريخ و زمان و سپس عالمت 
 

ظاهر  مي رويد ، يك پيغام DOSبه محيط " DOSبرگشت به "وقتي با برنامه ويندوز كار مي كنيد و با نشانه : نكته 
ولي مسئله اينجاست ".  را بزنيدenter را تايپ و سپس كليد EXITبراي بازگشت به محيط ويندوز ، :" مي شود كه 

كه وقتي صفحه را پاك ميكنيد يا اين پيغام بر اثر كاركرد با كامپيوتر از صفحه مانيتور كنار رود ، ممكن است از ياد 
 را PROMPT دستور AUTOEXEC.BATت مي توانيد در فايل به همين جه. ببريد كه در محيط ويندوز هستيد

  شديد ، اعالن خاصي ظاهر شود بمانند مثال زيرDOSطوري براي ويندوز تعريف كنيد كه هروقت از ويندوز وارد 
 

SET  WINPMT=you are in windows mode.type `exit` & press enter.$_$P$G 
  با نمايش درايو و دايركتوري جاري DOSاول پيغام و خط دوم اعالن خط .اين اعالن در دو خط جدا ظاهر مي شود

 
 . زير توجه نموده و ببينيد چكار ميكندPROMPTبه دستور : تمرين 

PROMPT  $e[s$e[0;50f$e[1;40;32m$d  $e[31m$t  $e[u$e[36m$p$g$e[0;32m 
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  ATTRIBUTEصفت فايل  

 
 .صفت هم مي تواند براي فايل باشد و هم دايركتوري. مايش و يا تغيير مي دهد صفات فايل را نATTRIBدستور 

 .:باشدموارد زير صفات يك فايل مي تواند شامل 

  Archive           آرشيو 

   Read onlyفقط خواندني  

   System            سيستم

   Hidden               پنهان
 

 .قتي فايل دستخوش تغييرات مي شود ، فعال گرددصفت آرشيو به صفتي گفته مي شود كه و

 .صفت فقط خواندني به صفتي گفته مي شود كه آن فايل را نميتوان حذف نمود يا آنرا از نظر محتوا تغيير داد

 )نميتوان آنرا حذف نمود(صفت سيستم به صفتي گفته مي شود كه نشاندهنده سيستم بودن فايل است

 ) نمايش داده نمي شودDIRيعني با دستور(ود كه فايل را از ديدن پنهان ميكندصفت پنهان به صفتي گفته مي ش
 

 شكل دستور
ATTRIB  [+R|-R]  [+A|-A]  [+S|-S]  [+H|-H]  [d:][path][filename][/S][ |more] 

 كه در آن
 

+Rصفت فقط خواندني را فعال مي نمايد   

-Rصفت فقط خواندني را غير فعال مي نمايد   

+Aرشيو را فعال مي نمايد  صفت آ 

-Aصفت آرشيو را غير فعال مي نمايد   

+Sصفت سيستم را فعال مي كند   

-Sصفت سيستم را غير فعال مي كند   

+Hصفت پنهان را فعال مي كند   

-Hصفت پنهان را غير فعال مي كند   

/Sعمليات را روي دايركتوري و ساب دايركتوري هاي جاري انجام مي دهد   
 

 مثال
ATTRIB 

 .كليه فايلها با هر نوع صفت را در درايو و مسير جاري نمايش مي دهد
 

ATTRIB  TREE.COM 
 . را نشان مي دهدTREE.COMصفت يا صفات فايل 

 
 
ATTRIB  D:\WINDOWS\*.* 

 . را نمايش مي دهدWINDOWS  و دايركتوري Dصفات كليه فايلهاي موجود در درايو 
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ATTRIB  MS??????.* 
 . كاراكتر باشد را نمايش مي دهد٨ شروع شده و حداكثر MSفايلهائيكه نام اصلي آنها با صفات كليه 

 
ATTRIB  D:\WINDOWS 

 . را نمايش مي دهدD در درايو WINDOWSصفات دايركتوري 
 

ATTRIB  +R  COMMAND.COM 
 . اضافه مي شودCOMMAND.COMصفت فقط خواندني به فايل 

 
ATTRIB  -A 

 .ليه فايلها در درايو و مسير جاري حذف مي نمايدصفت آرشيو را از ك
 

ATTRIB  +R  +S   C:\DOS\*.* 
 . اضافه ميكندC در درايوDOSصفات سيستم و فقط خواندني را به كليه فايلهاي موجود در دايركتوري 

 
ATTRIB  +A   *.*/S 

 . هاي جاري اضافه مي كندصفت آرشيو را به كليه فايلهاي موجود در درايو و دايركتوري و ساب دايركتوري
 

ATTRIB  +H   -A   P.DAT 
 . اضافه و صفت آرشيو را از آن ميگيردP.DATصفت پنهان را به فايل 

 
ATTRIB|MORE 

 .صفت فايلها را به صورت صفحه به صفحه نمايش مي دهد
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     FORMATفرمت كردن ديسك  

 
همچنين .  روي ديسك مي شود(FAT)و جدول راهنماي فايل دستور فرمت باعث ايجاد يك دايركتوري ريشه 

تست ميكند كه آيا نواحي خراب روي ديسك وجود دارد ؟ كه اگر وجود داشت آنرا عالمتگذاري مي كند تا اطالعات 
و همچنين اگر براي دومين مرتبه يا بيشتر فرمت مي شود ، اطالعات روي ديسك را از بين . روي اين نواحي ننشيند

 .بخاطر داشته باشيد وقتي ميخواهيد از يك ديسك نو استفاده كنيد بايد ابتدا آنرا فرمت نمائيد. ردمي ب
 

 شكل دستور
FORMAT {d:}[/1][/4][/8][/B][/Q][/S][/U][/F:size][/V[: volume]][/N:sector][/T:track] 

 
ته باشيد كه همه اين سوئيچها را بمانند ولي بخاطر داش. در باال شكل كلي دستور با تمامي سوئيچها آمده است: نكته

به همين جهت بعد از آمدن شكل كلي دستور ، يك حالت چهار گانه از . بقيه دستورات نمي توان با هم بكار برد
دستور فرمت مي آيد كه در آن ميتوانيد همه سوئيچهاي وارد شده در هر يك از دستورات چهار گانه را با هم بكار 

 .ببريد
FORMAT  {d:}[/B|/S][/C][/Q][/U][/F:size][/V[volume]] 
FORMAT  {d:}[/B|/S][/C][/Q][/U][/T:tracks /N:sectors][/V[:volume]] 
FORMAT  {d:}[/1][/4][/B|/S][/C][/Q][/U][/V[:volume]] 
FORMAT  {d:}[/1][/4][/8][/B|/S][/C][/Q][/U] 

 كه در آن
 

d:نام درايو   

/Bدن فضاي خالي براي فايلهاي سيستم انجام مي دهد عمل فرمت را با قرار دا. 

/Sاگر دستور .  بعد از عمل فرمت ، فايلهاي سيستم عامل را روي ديسك كپي مي نمايدFORMAT نتواند فايلهاي  
در دستور فرمت بايد يا از سوئيچ . (سيستم عامل را پيدا كند ، به شما اعالن مي كند كه ديسك سيستم را قرار دهيد

/Bفاده كرد و يا  است/S . استفاده از هر دو سوئيچ با هم ميسر نيست( 

/Tوقتيكه بخواهيد از سوئيچ .  عمل فرمت را با تعداد تراك هاي در خواستي انجام مي دهد/T استفاده نمائيد بايد 
. يسكاين دو سوئيچ يك راه ثانوي است براي تعيين سايز فرمت كردن يك د.  را بكار ببريدN/همراه آن سوئيچ 

 . همزمان بكار ببريدF/ را نمي توانيد با سوئيچ (T/)شما اين سوئيچ 

/Nاين سوئيچ حتما بايد با سوئيچ .   مشخص كننده تعداد سكتورها در هر تراك مي باشد/Tهمراه باشد . 

 .  فقط يك طرف ديسك را فرمت مي كند1/

5  ديسك4/ 1
4

به خاطر داشته باشيد .  مگا بايت فرمت مي كند1.2را در يك درايور  كيلو بايت ٣٦٠  اينچ با ظرفيت 

5بعضي از درايورهاي 1
4

 1/وقتي سوئيچ .  كيلو بايت نميتوانند ديسكهاي با اين نوع فرمت را بخوانند٣٦٠  با ظرفيت 
 . كيلو بايت فرمت مي كند١٨٠را با اين سوئيچ بكار ببريد ، ديسك مربوطه را 

 . سكتور در هر تراك فرمت مي كند٨  يك ديسك را با 8/

/Cدر حقيقت وقتي شما يك ديسك را كه قبال عمل فرمت ، نواحي خراب .   مجددا كالسترهاي خراب را تست ميكند
 .را عالمتگذاري كرده را مجددا فرمت مي كنيد ديگر عمل فرمت آن نواحي خراب را تست نمي كند
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 .، عمل فرمت اين نواحي خراب را دوباره تست مي كند با بكار بردن اين سوئيچ 

/Vكاراكتر مي ١١حداكثر طولي كه براي نام مي توان استفاده نمود ، . روي ديسك قرار مي دهد) نام(  يك برچسب 
 هيچگونه نامي وارد نكنيد ، بعد از عمل فرمت ، برنامه از شما سوال مي كند كه چه برچسبي V/اگر بعد از . باشد
واهيد قرار دهيد؟ چنانچه چند ديسك پشت سر هم را فرمت كنيد ، تمامي ديسكها همان برچسبي را صاحب مي خ

 . مطابقت ندارد8/ با سوئيچ V/سوئيچ . به آن داده ايدV/خواهند شد كه در ديسك اول با سوئيچ 

/Qبا اين سوئيچ ، عمل فرمت جدول راهنماي فايل .   عمل فرمت با سرعت انجام مي گيرد(FAT) و دايركتوري  
. اما براي پيدا كردن نواحي خراب ، جستجوئي نمي كند. ريشه را كه در فرمت قبل ايجاد شده را حذف مي كند

  را هنگامي روي ديسك از قبل فرمت شده بكار ببريد كه مطمئن باشيد Q/توصيه مي شود عمل فرمت با سوئيچ 
 .ديسك شما سالم است

/Uاين نوع فرمت ، تمام اطالعات را از بين برده و اجازه نمي .  و شرط انجام ميگيرد  عمل فرمت بدون هيچ قيد
 . را بعدا روي اين ديسك اجرا نمائيدUNFORMATدهد كه شما عمل 

/Fبراي فرمت ميتوانيد يكي از سايزهاي زير را انتخاب كنيد.   عمل فرمت را با سايز داده شده انجام ميدهد. 

 )براي ديسكهاي با ظرفيت بسيار باال (٢٨٨٠ – ١٤٤٠ – ١٢٠٠ – ٧٢٠ – ٣٦٠ – ٣٢٠ – ١٨٠ – ١٦٠
 

 .هرگز يك فالپي ديسك را باالتر از ظرفيتي كه داراست ، فرمت نكنيد: اخطار

 را براي فرمت كردن يك درايو در هارد ديسك انجام مي دهيد ، ابتدا پيغام زير FORMATوقتي دستور : نكته
به آن جواب ) خير (Nيا ) بلي (Yكند كه آيا عمل فرمت انجام شود؟ كه با زدن دكمه ظاهر شده و از كاربر سوال مي

 .مي دهيد
Warning, all data on non-removable disk 
Drive x will be deleted 
Proceed with format (Y/N)? 

 
 ٧٢٠مثال . چه نوعي استقبل از عمل فرمت ، مطمئن شويد كه درايور كامپيوتر شما از لحاظ ظرفيت از : تذكر مهم

 مگا بايت 1.44دانستن اين مسئله بسيار مهم است چرا كه اگر يك ديسك با ظرفيت .  مگابايت1.44كيلو بايت است يا 
 . كيلوبايت قرار دهيد ، نمي تواند آنرا فرمت نمايد٧٢٠را در يك درايور 

 

3 براي ديسكAفرض كنيد درايور  (مثال 1
2

5 براي ديسكB مگابايت و درايور 1.44 ظرفيت  اينچ با 1
4

 اينچ با 
 ) مگا بايت باشد1.2ظرفيت 

FORMAT   A: 
 . را فرمت مي كندA ديسكت موجود در درايو 

 
FORMAT   B:/4 

 . كيلو بايت فرمت مي كند٣٦٠ را با ظرفيت Bديسكت موجود در درايو 
 

FORMAT   A:/F:720 
 . كيلو بايت فرمت مي كند٧٢٠ را با ظرفيت A درايو ديسكت موجود در
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FORMAT   A:/S 
 . ، فايلهاي سيستم عامل را روي ديسك كپي مي كندAبعد از فرمت ديسكت 

 
FORMAT   A:/Q 

 . را فرمت مي كندAبه صورت سريع ديسك 
 

FORMAT   A:/U 
 . را بدون قيد و شرط فرمت  مي نمايدAديسك  

 
FORMAT   A:/V:ali 

 . خواهد شدali  را فرمت نموده و نام برچسب آن Aديسكت 
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  DELحذف كردن فايل 

 
 .ي مشخص شده از دستور زير استفاده مي شود)ها(براي حذف نمودن فايل 

DEL  [d:][path]{filename}[/P] 
 :ت و آن اينست دستور ديگري نيز وجود دارد كه كارش بمانند دستور باالئي اس: نكته

ERASE  [d:][path]{filename}[/P] 
 . استفاده مي شودDELبه خاطر داشته باشيد كه معموال از دستور 

 كه در آن
 

d:نام درايو   

Pathنام مسير   

Filenameنام فايل   

/Pعمل حذف فايل با سوال كردن از كاربر انجام مي گيرد  . 
 

مراقب باشيد چنانچه از عمل .  ، فايل يا فايلهائي حذف مي شوندDELتور توجه داشته باشيد كه با اجراي دس: نكته
 . براي احياء فايلهاي حذف شده استفاده نمائيدUNDELETE پشيمان شديد ، مي توانيد از دستور (DEL)خود 

اء روي ديسكت يا هارد ديسك ديگر احي) ها(توجه كنيد ، ممكن است فايلهاي حذف شده  بعد از كپي كردن فايل 
 . نشان نمي دهد كه بعد از اجرا چند فايل پاك شده استDELديگر نكته مهم آنست كه دستور . نشوند

 
 مثال

DEL   STONE.TXT 
 . را از درايو ومسير جاري پاك مي كندstone.txtفايل 

 
DEL   SPEAK.* 

 . ميباشد و با هر انشعابي حذف مي گردندSPEAKتمام فايلهائي كه نام اصلي آنها 
 

DEL   *.TMP 
 . حذف مي گردندTMPتمام فايلهاي با نام انشعاب 

 
DEL   C:\RADME.TXT 

 . حذف مي كندC را از مسير ريشه و درايو readme.txtفايل 
 

 
DEL   D:\WINDOWS\TEMP\README.TXT 

 
 . حذف مي نمايدD و درايو windows در دايركتوري temp را از ساب دايركتوري readme.txtفايل 

 
DEL   BASE.EXE/P 

 . را با سوال از كاربر حذف مي نمايدbase.exeفايل با نام 
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كه .  نمايش داده مي شودdeleteدر اين حالت ابتدا نام فايلي كه مي خواهد حذف شود ظاهر شده و سپس پيغام 

شكل پيغام . ئيد را تايپ نماN و اگر نخواستيد حذف انجام شود ، كليد Yاگر خواستيد حذف فايل انجام گيرد ، كليد 
 :به صورت زير است 

      Filename,Delete (Y/N)? 
در اين هنگام به تعداد .  وارد شده باشدDEL *.TMPمثال دستور . ممكن است تعداد فايلها بيشتر از يكي باشد: توجه

 . به سوال جواب مي دهيدN يا Yفايلها ، پيغام باال نمايش داده مي شود كه با تايپ 
 
DEL    *.* 

 .حذف مي شوند) با هر نام اصلي و انشعاب(با وارد كردن اين دستور ، كليه فايلها 

چون اين دستور ، دستوري بسيار خطرناك است ، يعني با وارد كردن آن تمامي فايلهاي مسير جاري حذف مي 
آيا ! وري حذف خواهند شدتمام فايلهاي دايركت: "شوند ، لذا سيستم عامل از كاربر با دادن پيغام زير سوال ميكند كه 

 " مطمئن هستيد؟
   All files in directory will be deleted ! Are you sure (Y/N)? 

 را Enter و كليد N و اگر مايل نبوديد ، دكمه Enter و سپس كليد Yكه چنانچه مايل بوديد حذف شوند ، دكمه 
 .تايپ نمائيــد
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 وريدستورات دايركت

 
 .دايركتوري براي خود دستوراتي دارد كه اين دستورات به ترتيب در زير آمده است

 
  ساختن دايركتوري -١

 . مي باشدMkDir مخفف دستور MD.  به شرح زير ميتوانيد يك دايركتوري بسازيدMDبا استفاده از دستور 
    } MD   [d:]{Path 

 . قرار دهيدPath را انتخاب نموده و بجاي براي ساختن يك دايركتوري ، بايد نامي: نكته 

                                                                                                                                      MD   POP مثال

 . مي سازدpopدر درايو جاري يك دايركتوري بنام 
 

MD   C:\POP\ALI 
 . مي سازدALI يك ساب دايركتوري بنام POP و دايركتوري Cو در دراي

 
MD   D:\PIC 

 .  ساخته مي شودPIC يك دايركتوري بنام Dدر درايو 

 D در درايو PIC باشيد ولي با دستور باال ، اتوماتيك وار يك دايركتوري با نام Cممكن است شما در درايو : نكته 
 .ساخته مي شود

 
توري وارد شدن به دايرك-٢  

 مخفف CD. و همچنين مسير جاري را مشاهده نمود.  مي توان وارد دايركتوري شدCDبا استفاده از دستور 
 . مي باشدChDirدستور 

     CD   [d:][path] 
 براي عوض كردن دايركتوري و خارج شدن نيز مي باشد كه در قسمت بعد توضيح داده CDالبته دستور : نكته 

 .ميشود

                                                                                                                                           CDمثال

 .درايو و مسير جاري را نشان مي دهد
CD   POP 

 . مي شويمPOPوارد دايركتوري 
 

CD   POP\ALI.123 
 . مي شويمPOPوري  در دايركتALI.123وارد ساب دايركتوري 

 
CD   D:\EXCEL 

 . خواهد شدEXCEL و دايركتوري Dجاري در درايو ) دايركتوري(مسير
 
  خارج شدن و عوض كردن دايركتوري-٣

 .براي خارج شدن از يك دايركتوري جاري مي توان از دو دستور زير استفاده نمود

 .قبلي برمي گرديم با اين دستور از دايركتوري جاري خارج و به محيط ..CD)  الف
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 .  با اين دستور از دايركتوري جاري خارج و به محيط ريشه برمي گرديم\CD)  ب
 

 خارج ميشويم ALI ، از ساب دايركتوري ..CD باشد و وارد كنيم <C:\POP\ALI به شكل DOSاگر اعالن  : ١مثال 
 . خواهد شد<C:\POP به صورت DOSو اعالن 

 
  ، آنگاه يك مرتبه از ساب دايركتوري \CD باشد و وارد كنيم <C:\POP\ALIل  به شكDOSاگر اعالن  : ٢مثال 
ALI و دايركتوري POP خارج شده و اعالن DOS به صورت C:\>خواهد شد . 

 
 يا ..CD و نام يك دايركتوري مي توانيد وارد يك دايركتوري شده و با دستور CDخوب متوجه شديد كه با دستور 

CD\بعضي مواقع براي سرعت و سهولت در اجراي دستورات مي توان از اين دستورات استفاده .  از آن خارج شويد
 .نمود

     CD..\Path 
     CD\Path 

 مثال
CD\WINDOWS 

 . وارد مي شويمWindowsاز دايركتوري جاري خارج و به دايركتوري 
 

CD\WINDOWS\SYSTEM 
 .وارد مي شويمWINDOWSر دايركتوري  دSYSTEMاز دايركتوري جاري خارج و به ساب دايركتوري 

 
CD..\ALI 

 . وارد مي شويمALI) دايركتوري(جاري خارج و به ساب دايركتوري) دايركتوري(از ساب دايركتوري

 به مثال بعد خوب توجه كنيد: نكته
CD..\TEMP 

 . وارد مي شويمTEMPاز ساب دايركتوري جاري خارج و به ساب دايركتوري 

با وارد كردن دستور باال ، از ساب .  باشد<C:\WINDOWS\SYSTEM اكنون DOSفرض كنيد كه اعالن 
 به صورت DOSيعني اعالن .  وارد مي شويمTEMP خارج شده و به ساب دايركتوري SYSTEMدايركتوري 

C:\WINDOWS\TEMP>خواهد شد . 
 
  حذف كردن دايركتوري-٤

  مي باشدRmDir مخفف دستور RD. ود مي توان يك دايركتوري را حذف نمRDبا استفاده از دستور 
     RD  [d:]{Path} 

 
موقعي ميتوانيد يك دايركتوري را حذف كنيد كه در داخل آن هيچگونه فايل يا ساب دايركتوري وجود نداشته : نكته

چيزي ) ندر حالت پنها(به ياد داشته باشيد كه از وجود فايل . فقط وجود داشته باشند".."  و "." باشد مگر عالمتهاي  
 ) بررسي نمائيدDIR/A وATTRIBبا دستور .(و دايركتوري موجود حذف نميشود. نمايش داده نمي شود

 
 .هنگام حذف كردن يك دايركتوري ممكن است پيغام خطاي زير نمايش داده شود
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Invalid path,not directory 

Or directory not empty 
 .مي باشد و يا دايركتوري خالي نيستيعني دايركتوري داده شده ناشناس يا موجود ن

ابتدا بايد از آن . آنرا حذف كنيد) يعني دايركتوري فعال باشد(شما نميتوانيد هنگامي كه در دايركتوري خاص هستيد 
 .خارج شده و سپس آنرا حذف نمائيد

 . نام درايو وارد نمائيدچنانچه اصرار براين داشتيد كه يك دايركتوري فعال را حذف نمائيد، بايد نام آنرا به همراه
 

دايركتوري                                                                                                                        RD   POPمثال
POPرا حذف مي نمايد . 

 
RD   POP\ALI 

 .حذف مي نمايد در درايو جاري را POP را در دايركتوري ALIساب دايركتوري 
 

RD   C:\POP 
 . حذف مي نمايدC را در درايوPOPدايركتوري 

با دستور باال ، دايركتوري )  فعال باشدPOPيعني دايركتوري ( باشد C:\POP < به صورتDOSچنانچه اعالن : نكته  
POPفقط به خاطر داشته باشيد كه اعالن .  حذف مي شودDOS به صورت C:\POP> كه بايد از  باقي خواهد ماند

  .آن خارج شويد
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     COPYدستور 

 
همچنين با اين عمل . اين عمل باعث مي شود كه يك يا چند فايل به موقعيتي كه شما مي خواهيد ، كپي شوند

 .ميتوانيد چند فايل را با هم تركيب كنيد

 شكل دستور
COPY   [/Y|/-Y] {Source}[/A|/B]   [Destination][/A|/B][/V] 

 كه در آن
 

Sourceمشخص كننده موقعيت و نام فايل يا فايلهائي است كه شما از آنجا مي خواهيد كپي كنيد   .Source ميتواند 
 .و يك فايل و يا تركيبي از اينها باشد) مسير(شامل نام درايو ، نام دايركتوري

Destinationي خواهيد به آنجا كپي كنيد  مشخص كننده موقعيت و نام فايل يا فايلهائي است كه شما م. 

/Y نشان دهنده اينست كه عمل كپي فايل يا فايلهائيكه مي خواهيد روي مقصد دوباره نويسي شوند ، بدون اعالن  
در حالت عادي وقتيكه فايلي در مقصد دوباره نويسي مي شود ، سيستم از كاربر سوال مي كند . به كاربر انجام شود

 . نويسي شود؟ كه بايد به آن جواب دادكه آيا فايل مربوطه دوباره

/-Y هنگام دوباره نويسي و جايگزيني بدون اجازه از كاربر انجام گيرد) ها(  باعث مي شود كه كپي فايل. 

/A معرف فايلهاي  ASCII مي باشد و باعث مي شود كه فايلهاي ASCIIمقدم بر بقيه كپي شوند  . 

/B معرف فايلهاي  BINARYمي شود كه فايلهاي  مي باشد و باعث BINARYمقدم بر بقيه كپي شوند . 

/Vتست مي كند تا فايلهائي كه در مقصد كپي مي شوند ، سالم باشند  . 
 

 نكات مهم

 يك كپي از فايلها با همان نام و ايجاد تاريخ و زمان جديد DOSچنانچه در دستور كپي نام مقصد را وارد نكنيد ،  ◄
 عمل كپي را COPYچنانچه مسير مبدا و مقصد يكسان باشد ، دستور. رار مي دهدانجام داده و در مسير جاري ق

 .متوقف كرده و به كاربر پيغام زير را دال بر اينكه عمل كپي روي خود فايل انجام نمي شود ، اعالن مي كند

 )يعني اين دستور غلط است (
File cannot be copied onto itself 
0 file(s) copied 

 
 مي توانيد هم Deviceبراي كپي كردن به يك .  را براي مبدا يا مقصد انتخاب كنيدDeviceوانيد نام يك شما ميت ◄

 B/سوئيچ  ) lpt1  يا com1مثال ( باشد Deviceوقتيكه مقصد يك .  استفاده نموده و هم استفاده ننمائيدB/از سوئيچ 
اگر سوئيچ .  مربوطه كپي كندDevice روي (Binary) اطالعات فايل را به صورت دودوئي DOSباعث مي شود كه 

/B ، بكار نرود DOS اطالعات فايل را به صورت ASCII به Deviceمربوطه كپي مي نمايد . 
 

، هنگام كپي شدن فايلها ، ) بجز اولين فايل(اگر نام دايركتوري مقصد ، هم نام با نام دايركتوري مبدا باشد ◄ 
 :به مثال زير توجه كنيد. مضمون اصلي مقصد فايل گم مي شود

COPY   C:\SS\*.*   C:\SS\D.DAT 
 .وقتي اين اتفاق بيفتد پيغام زير ظاهر مي شود

Content of destination lost before copy 
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براي كپي كردن اينگونه فايلها از .  نمي تواند فايلهائيكه حجم آنها صفر مي باشد را كپي نمايدCopyدستور ◄ 

 .اده نمائيد استفXCOPYدستور 
 

اگر خواسته باشيد تاريخ و زمان يك فايل را بدون آنكه آنرا مورد ويرايش قرار بدهيد تغيير دهيد ، از دستور ◄  
 .زير استفاده نمائيد

COPY/B  {Source} + Destination 
 مانند

COPY/B   Source+C:\SS 
 

 مثال
COPY   NOTE.TXT   C:\FOR/Y 

 .  بدون سوال از كاربر دوباره نويسي مي شود(c:\for) در مقصدnote.txtفايل 
 

COPY   A1+A2+A3   B 
 . قرار مي گيرندB با هم تلفيق شده و در A3 و A2 و A1فايلهاي 

 
COPY   B+A1+A2+A3 

 . قرار ميگيرندB با هم تلفيق شده و در A3 وA2 وA1 وBفايلهاي 
 

COPY   *.TXT   COM. DOC 
 . قرار مي دهدcom.doc را با هم تركيب ودر فايلي بنام TXTمجموعه فايهاي با نام انشعاب 

 
COPY/B    *.EXE    COMBIN.EXE 

 . قرار مي دهدcombin.exe كه باينري هستند را با هم تركيب و در فايل EXEتمام فايلهاي با نام انشعاب 
 
 

COPY   *.TXT + *.DOC    *.DAT 
  با هم تركيب شده و در فايلهائي با همان نام اصلي ولي با نام docنشعاب  و با نام اtxtفايلهاي هم نام با نام انشعاب 

 . قرار مي گيرندDATانشعاب 
 

COPY   CON   TEST.OUT 
 ايجاد شده و باعث مي شود كه بتوانيد با صفحه كليد چيزي روي test.outبا وارد كردن اين دستور يك فايل بنام 

 . خارج مي شويدcopy con از حالت Ctrl + zليد بعد با فشار دادن دو ك. فايل كپي كنيد
 

COPY   CON   LPT1 
 .باعث مي شود هر آنچه را كه تايپ مي كنيم ، وارد چاپگر شود

 
COPY   CONFIG.SYS   CONFIG.BAK 

 . انجام مي گيردconfig.bak در همان درايو و مسير با نام config.sysيك كپي از فايل 
 

COPY   CONFIG.SYS   A: 
 . و مسير جاري كپي مي شودA روي درايو config.sysفايل 
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COPY   CONFIG.SYS   A:\ 
 . و مسير ريشه كپي مي شودA روي درايو config.sysفايل 

 
COPY   C:\    A: 

 . كپي مي شوندA ، روي درايو Cتمامي فايلهاي موجود در ريشه 
 

COPY    *.DBF   A: 
 . كپي مي شوندAروي درايو  dbfتمامي فايلهاي با نام انشعاب 

 
COPY   *.*    C: 

 . كپي مي شوندCتمامي فايلهاي موجود در درايو و مسير جاري روي درايو 
 

COPY   TEST.PRG   C:\AMS 
 . كپي مي شوندAMS و دايركتوري C روي درايو test.prgفايل 

 
COPY   C:\DOS    D:\DOS_OLD 

 
 . كپي مي شوندDOS_OLD و دايركتوري D روي درايو DOS  و دايركتوريCفايلهاي موجود در درايو 

 
 
 
COPY    C:\TOOLKIT\*.EXE    C:\AMS\*.BAK 

 و دايركتوري C قرار دارند ، روي درايو toolkit و دايركتوري C كه در درايو exeتمامي فايلهاي با نام انشعاب 
ams با همان نام اصلي كپي شده و نام انشعاب bakند را بخود ميگير. 

 
COPY    *.*    A:/V 

 . كپي شده و بازبيني مي شوند كه بعد از كپي سالم باشندAتمامي فايلها روي درايو 
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     XCOPYدستور 

 
با اين دستور ) بجز فايلهاي سيستم و پنهان. (فايلها ، دايركتوريها و ساب دايركتوريهاي وابسته را كپي مي نمايد

جود در دايركتوري جاري به اضافه فايلهاي موجود در ساب دايركتوريهاي آن دايركتوري ميتوانيد تمامي فايلهاي مو
 .را كپي نمائيد

 شكل دستور
XCOPY   {Source}   [destination][/Y|/-Y][/A|/M][/D:date][/P][/S][/E][/V][/W] 

 كه در آن
 

Source) مبدا بايد در . د آنها را كپي نمائيدمشخص كننده موقعيت و نام فايلهائي است كه شما ميخواهي)  مبدا
 .برگيرنده درايو يا مسير باشد

Destination) مقصد ميتواند در . مشخص كننده موقعيت و نام فايلهائي است كه ميخواهيد كپي شوند)  مقصد
 .برگيرنده نام درايو ، نام دايركتوري و نام فايل يا تركيبي از اينها باشد

/Yكپي فايل يا فايلهائيكه مي خواهند روي مقصد دوباره نويسي شوند بدون اعالن به   نشاندهنده اينست كه عمل 
 .كاربر انجام شود

/-Yباعث مي شود كه كپي فايل موقع دوباره نويسي و جايگزيني با اجازه از كاربر انجام گيرد  . 

/Aباعث مي شود فايلهائيكه در مبدا ، صفت آرشيو آنها فعال است ، كپي شوند  . 

/M  باعث مي شود فايلهائيكه در مبدا ، صفت آرشيو آنها فعال است كپي شوند و بعد از كپي ، صفت آرشيو فايلهاي 
 .مي شوند) غيرفعال (مبدا خاموش 

 .كاربرد هر دو با هم مجاز نيست.  را بكار ببريدM/ يا A/بايد يكي از سوئيچهاي : نكته 

/P مي كند  از كاربر براي كپي هر فايل در مقصد سوال. 

/Sدايركتوريها و ساب دايركتوريهاي وابسته را بجز آنان كه خالي هستند ، كپي مي نمايد  . 

/Eدايركتوريها و ساب دايركتوريهاي وابسته را حتي اگر خالي باشند را كپي مي نمايد  . 

/Vبازبيني مي نمايد كه فايلهاي كپي شده در مقصد ، سالم كپي شده اند يا خير  . 

/Wم زير را هنگام كپي شدن نشان مي دهد و صبر مي كند تا كاربر براي عمل كپي اجازه دهد  پيغا. 
Press any key to begin copying file(s) 

 
  تمام نشده (\) Backslashاگر نام مقصد در برگيرنده نام دايركتوري كه قبال ايجاد نشده است باشد و با : نكته 

 :ر نشان مي دهد يك پيغام به شكل زيxcopyباشد ، 
Does destination specify a file name 
Or directory name on the target 
(F=file , D=directory)? 

 را تايپ كنيد ، فايلها در داخل يك فايل Fآيا مشخصه مقصد ، فايل است يا دايركتوري ؟ كه اگر : كه معني آن اينست 
 را تايپ كنيد ، فايلها در داخل يك Dو اگر )  مقصد استكه نامش همان نام وارد شده در(كپي مي شوند 

 )كه بمانند باال نام دايركتوري همان نام داده شده مقصد است.(دايركتوري كپي مي شوند
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 اين كار را انجام Dos كهنه (Version)گونه هاي .  فايلهاي پنهان و سيستم را كپي نمي كندxcopyدستور : نكته

 .را از حالت سيستم و پنهان درآورد و سپس كپي نمود) ها( ابتدا بايد فايل6.2نه  گوDosمي دادند ولي با 

معموال اگر بخواهيم كليه اطالعات موجود بر روي يك ديسكت را به يك ديسكت ديگر منتقل كنيم ، از : توضيح 
وت باشد ، آنوقت  با ديسكت مبدا متفاFormatولي اگر ديسكت مقصد از نظر .  استفاده مي كنيمDiskcopyدستور 

 . براي كپي نمودن تمامي فايلها به انضمام ساب دايركتوريها استفاده نمودXcopyاست كه بايد از دستور 

 . را كپي نمي كندmsdos.sys و io.sys فايلهاي سيستم و پنهان نظير Xcopyبه خاطر داشته باشيد كه دستور 
 

 مثال
XCOPY    A:    B:/S/E 

  به روي Aدر درايو ) بعالوه ساب دايركتوريهاي خالي(توريها و ساب دايركتوريهاي وابسته تمامي فايلها و دايرك
 . كپي مي شوندBدرايو 

 
XCOPY    A:    B:/D:01/18/93/S/V 

 به روي A به بعد مي باشد ، از روي درايو 01/18/93تمامي فايلها و دايركتوريهائي كه تاريخ ايجاد و نوشتاري آنها 
 . شده و بازبيني مي شوند كه درست و صحيح كپي شده باشند كپيBدرايو 

 
XCOPY   *.*    C:\A 

 .تمامي فايلهاي موجود در درايو و مسير جاري كه صفت آرشيو آنها فعال است كپي مي شوند
 

XCOPY    C:\DOS\*.*    A:/S 
 . كپي مي شوندAو  در درايdos و دايركتوري Cتمامي فايلها و ساب دايركتوريهاي موجود در درايو 

 
XCOPY    D:\*.*    E:\M 

و بعد از كپي .  كپي مي شوندE كه صفت آرشيو آنها فعال است به روي درايو Dتمامي فايلهاي موجود در درايو 
 .شدن ، صفت آرشيو آنها خاموش مي شود

 
XCOPY    A:    B:/E 

 . كپي مي كندBخالي باشند در درايو  را ولو اگر Aكليه فايلها و ساب دايركتوريهاي موجود در درايو 
XCOPY    *.*    C:/P 

 . كپي مي كندCدر درايو ) فايل به فايل(فايلهاي موجود در درايو و مسير جاري را با اجازه از كاربر 
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  DATEدستور 

 
 .تاريخ جاري را نمايش داده و به كاربر اعالن مي كند كه مي تواند تاريخ را عوض نمايد

 
  دستورشكل

DATE   [mm-dd-yy] 
 كه در آن

 
mm-dd-yy : تاريخ را با مقاديري كه شما وارد مي كنيد ، تنظيم مي نمايد. 

mm : ماه 

dd : روز 

yy : سال 
 

انتخاب فرمت تاريخ بستگي . جدا سازيد"/" يا " -"يا "." بخاطر داشته باشيد كه روز و ماه وسال را بوسيله كاراكترهاي 
 . آمده استconfig.sys دارد كه در فايل country در قسمت به نوع فرمت آن

 
mm ١٢ تا ١ مي تواند بين 

dd ٣١ تا ١ مي تواند بين 

 . باشد٢٠٩٩ تا ١٩٨٠ يا ٩٩ تا ٨٠ مي تواند بين yyو 
 

ما ش.  اضافه نمائيدconfig.sys را به فايل countryدستور . شما ميتوانيد فرمت نمايش تاريخ را عوض نمائيد: نكته 
 . قرار دهيد(yy-mm-dd) يا سيستم متريك (dd-mm-yy)ميتوانيد فرمت را بر اساس استاندارد اروپا 

 
 مثال

DATE 
 .تاريخ جاري را نمايش داده و به كاربر اجازه مي دهد ، تاريخ جديدي را وارد نمايد

 . نمائيد تا از محيط مربوطه خارج شويدenterچنانچه تاريخ درست بود ، فقط : تذكر
 

DATE   05/07/99 
 .تاريخ فوق وارد سيستم مي شود
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     TIMEدستور 

 
 .زمان سيستم را نشان داده و اجازه مي دهد كه زمان جاري را وارد نمائيد

 
 شكل دستور

TIME   [hours:[minutes[:seconds[.hundredths]]][A|P]] 
 كه در آن 

 
Hoursباشد٢٣ تا ٠كه بايد بين .   ساعت . 

Minutesباشد٥٩ تا ٠كه بايد بين .   دقيقه . 

Secondsباشد٥٩ تا ٠كه بايد بين .   ثانيه . 

Hundredths باشد٩٩ تا ٠  مشخص كننده يك صدم ثانيه كه بايد بين . 

A|P : مشخص كننده صبح(AM)يا بعداظهر (PM)است . 
 

اگر وارد نكنيد ، سيستم زمان  شما . يد را وارد كنPM يا AM ساعتي استفاده مي كنيد ، بايد ١٢اگر از فرمت : تذكر
 . در نظر ميگيردAMرا به عنوان 

 
 مثال

TIME 
چنانچه مايل نبوديد . زمان سيستم را نمايش داده و به كاربر اجازه مي دهد كه زمان جاري سيستم را عوض نمايد

 . را زده تا از حالت فوق خارج شويدenterزمان سيستم را عوض نمائيد ، يكبار دكمه 
 

TIME   13:36 
 . تنظيم مي شود١٣:٣٦ساعت سيستم با زمان 

 
TIME   1:36P 

 . بعداظهر تنظيم مي شود١:٣٦ساعت سيستم با زمان 

 :اگر شما از فرمت تعريف شده براي ساعت استفاده ننمائيد ، پيغام خطاي زير را دريافت ميكنيد: تذكر
Invalid  time 
Enter new time:_ 

 .زمان جاري را وارد كنيد. استيعني زمان ناشناخته 
 

يعني .  مي توانيد فرمت نمايش ساعت را عوض نمائيدcountry و با عوض كردن قسمت config.sysشما در فايل 
 . ساعتي باشد٢٤ ساعتي يا ١٢
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  SYSدستور 

 
 و io.sysاي بنامه (DOSبا اجراي اين دستور ، يك راه انداز سيستم با كپي كردن فايلهاي پنهان سيستم عامل 

msdos.sys ( و مفسر سيستم عاملDOS)  بنامcommand.com (  و فايل)dblspace.bin (  كه دربرگيرنده ارتباط
 .به درايوهاي فشرده شده است ، به روي يك ديسك ساخته مي شود

 اجراي دستور  همگي پنهان بوده و اين بدان معني است كه با تايپ وdblspace.bin و msdos.sys و io.sysفايلهاي 
dirنمايش داده نمي شوند . 

 
 شكل دستور

SYS   [d:][path]   {drive2:} 
 كه در آن

 
d:نام درايو مبدا   

Pathنام مسير   

Drive2:نام درايوي است كه راه انداز سيستم در آن بوجود مي آيد  . 
 

ل فشرده شده باشد و بخواهيد كه  از قبCاگر درايو .  در درايوهاي فشرده شده كار نمي كندsysدستور : ١نكته 
براي پيدا كردن درايو ميهمان . ( انجام دهيدC را روي درايو ميهمان sys شود ، دستور bootableهارد ديسك شما 

C دستور زير را جلوي اعالن ، DOSتايپ نمائيد (. 
DBLSPACE/INFO    C: 

SUBST) يا JOIN و ASSIGN استفاده از دستوربا(.  روي درايوهائي كه غير مستقيم شده اندsysدستور : ٢نكته 

 غير INTERLINKيا درايوهائي كه با دستور .  روي درايوهاي شبكه كار نمي كندSYSهمچنين . كار نمي كند
 .مستقيم شده اند

 :مثال
SYS   A: 

 . كپي مي نمايدAسيستم راه انداز را از روي درايو و مسير جاري به روي درايو 
 

SYS    B:    A: 
 . كپي مي نمايدA به روي درايو Bيستم راه انداز را از روي درايو س
 

 . نمي توان يك ديسك راه انداز ايجاد نمودCOPYبه ياد داشته باشيد كه با دستور : نكته مهم
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  TREEدستور 

 
 .ساختار درختي يك دايركتوري را نمايش مي دهد

 شكل دستور
TREE   [d:][path][/F][/A] 

 كه در آن

d:نام درايو   

Pathنام مسير   

/Fنام فايلها را در هر دايركتوري نشان مي دهد  . 

/A از كاراكترهاي نوع متن بجاي كاراكترهاي گرافيكي براي نشان دادن ساب دايركتوريهاي وابسته به دايركتوري  
 .اصلي استفاده مي كند

 
چنانچه مسيري را وارد نكنيد ، دستور .  وارد كنيد مي توانيد نام درايو و مسيرمورد نظر راTREEدر دستور : نكته

TREEليستي از دايركتوري جاري را نمايش مي دهد . 
 

 :مثال
TREE 

 .ساختار درختي دايركتوري جاري را نشان مي دهد
 

TREE>PRN 
 .ساختار درختي دايركتوري جاري را به روي چاپگر مي فرستد

 
TREE|MORE 

 .صفحه نمايش مي دهدساختار درختي را به صورت صفحه به 
 

TREE \ 
 )در هر دايركتوري كه باشيد ، ساختار آن درايو را نمايش مي دهد.( ساختار درختي درايو جاري را نمايش مي دهد

TREE /F 
 .ساختار درختي را با نمايش فايلهاي موجود نشان مي دهد

 
TREE   C:\TEST/A 

 .ه فايلهايش نشان مي دهد را به همراC در درايو TESTساختار درختي دايركتوري 
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     DELTREEدستور 

 
 .يك دايركتوري را به همراه تمامي فايلها و ساب دايركتوريهاي موجود در آن را حذف مي كند

 شكل دستور
DELTREE   [/Y]  [d:]{path} 

 كه در آن 
 

d:نام دايركتوري   

Pathمسير   

/Y مي دهد  عمل حذف دايركتوري را بدون سوال از كاربر انجام. 
 

(  تمامي فايلهاي موجود در دايركتوري يا ساب دايركتوري را با هر گونه صفت موجود DELTREEدستور : ١نكته 
 .را پاك مي كند) از قبيل سيستم ، پنهان ، آرشيو و فقط خواندني

 
هنگام اين كار . د استفاده نمائيDELTREE  در دستور (`*`, `?`)  wildcardsشما ميتوانيد از كاراكترهاي : ٢نكته 

 داده شده شما wildcardبسيار مراقب باشيد ، چون ممكن است با اين كار ، دو يا چند دايركتوري را كه منطبق با 
 از نام DIRبا گرفتن دستور  ) wildcardsاستفاده از ( پس بهتر است قبل از اين كار . باشند ، حذف شوند

 .دايركتوريها مطلع شويد
 

 :مثال
DELTREE    OPTI 

 .حذف مي نمايد) و مسير جاري(  را از درايو جاري OPTIدايركتوري 
 

DELTREE    C:\SYS 
 . را حذف مي نمايدC در درايو SYSدايركتوري 

 
DELTREE    D:\SYS\TEMP 

 . حذف مي كندSYS و دايركتوري C را از درايو TEMPدايركتوري 
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  BACKUPدستور 

 
 .چند فايل از هارد ديسك به فالپي ديسك از اين دستور استفاده مي شودبراي كپي كردن يك يا 

   استفاده مي كنيم؟backupچرا از 

) به عنوان مثال( مگابايت 1.44ممكن است به فايلي برخورد كنيم كه حجم آن از ) ها(در هنگام كپي كردن فايل
باشد ، لزوما بايد از دستوري استفاده كنيم خوب وقتي حجم يك فايل از حجم يك فالپي ديسك بيشتر . بيشتر باشد

 . استفاده مي كنيمbackupبه همين جهت از دستور . را داشته باشد) ها(كه توانائي كپي كردن اينچنين فايل

 ، چنانچه فايل يا فايلها روي يك ديسك جا نشوند ، با اعالن به كاربر مي خواهد كه ديسك backupبا اجراي دستور 
 .در درايو مربوطه قرار دهد و اين موضوع ادامه پيدا مي كند تا آخرين فايل كپي شودرا ) دوم(بعدي 

 
 شكل دستور

BACKUP   {d1:}[path]   {d2:}[/S][/M][/A][/F][/D:date][/T:time][/L:[d:][path]{filename}] 
 

 كه در آن
 

d1:نام درايو مبدا   

d2:نام درايو مقصد   

Pathمسير   

/S عمل  backupا كپي كردن فايلها و ساب دايركتوريهاي موجود در دايركتوري اصلي انجام مي گيرد  ب. 

/M عمل  backup فقط شامل فايلهائي مي شود كه نسبت به آخرين backupتغييراتي داشته اند . 

/A فايلهاي موجود را روي ديسك هاي قبلي كه  backupقبلي اين سوئيچ فايلهاي .  گيري شده است ، اضافه مي كند
 .را پاك نمي كند

/F باعث مي شود كه فالپي ديسك قبل از انجام عمل  backupبخاطر داشته باشيد كه فايل .  ، فرمت شود
format.exe بوسيله دستور pathبايد در دسترس باشد  . 

/D:date عمل  backupته اند ، انجام  فقط از فايلهائي كه شامل اين تاريخ و بعد از اين تاريخ هستند و تغييراتي داش
 .مي شود

/T:time عمل backup فقط از فايلهائي كه شامل اين زمان و بعد از اين زمان هستند و تغييراتي داشته اند انجام مي 
 . ساعتي باشد٢٤به خاطر داشته باشيد كه ساختار ورود زمان بايد . شود

/L:filename مشخصات عملكرد  backupدر حالت عادي، . ه قرار مي دهد را در يك فايل با نام داده شدbackup  

 . در دايركتوري فالپي ديسك كه فايلها در آن وجود دارند ، مي سازدbackup.logيك فايل بنام 
 

 :مثال 
BACKUP   C:   A: 

 . كپي مي كندA را روي درايو Cفايلهاي موجود در درايو 
 

BACKUP   C:   A:/S 
 . كپي مي كندA را روي درايو C فايلها و دايركتوريهاي موجود در درايو
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BACKUP   D:   A:/A 
 .  دوباره كپي مي شوندA  روي درايو Dفايلهاي موجود در درايو 

 را در backup از كاربر مي خواهد كه آخرين ديسك backupدر اين حالت و پس از وارد كردن دستور ، : نكته 
 .ه نمايد قرار دهد تا فايلها را به فايلهاي قبلي اضافAدرايو 

 
BACKUP   C:   A:/M 

 .  قبلي تغيير كرده اند ، كپي مي شودBACKUPفقط فايلهائي كه نسبت به 
 

BACKUP   D:   A:/D:05-20-98 
 .  و به بعد بوده است را كپي مي نمايد20/05/98فقط فايلهائي كه تغييرات آنها از 

 
BACKUP   C:   A:/L:FINAL.BAK 

 .  قرار مي دهدC در درايو final.bak  و مشخصات را در فايلي بنام  را  انجام دادهbackupعمل 

 . گيري شده استbackup و فايلهاي backupمشخصات شامل تاريخ و زمان : نكته
 

BACKUP   D:   A:/L:C:\DOS\FINAL.LOG 
 قرار dosي  و دايركتورC در درايو final.log را انجام داده و فايل مشخصات را در فايلي بنام backupعمل 

 .ميدهد
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     RESTOREدستور 

 
 .  باز مي شوندbackup  گيري شده توسط دستور backupبا اين دستور ، فايلهاي 

 ، بايد از همان دستور msbackup  گيري شده  توسط  دستور  backupشما براي باز كردن فايلهاي : نكته 
msbackupاستفاده نمائيد . 

 
 شكل دستور

 
RESTORE   {d1:}   {d2:}[path[filename]][/S][/P][/B:date][/A:date][/E:time][/L:time][/M][/N][/D] 

 
 كه در آن

 
D1:مشخص كننده درايو مبدا كه مي خواهيد فايلها از روي آن خوانده شود  . 

 
D2:مشخص كننده درايو مقصد كه مي خواهيد فايلها روي آن باز شوند   

. 

Pathشما بايد نام همان دايركتوري را تايپ . ننده دايركتوري كه مي خواهيد فايلها روي آن باز شوند  مشخص ك
 . گرفته شده اندbackupكنيد كه فايلها از اين دايركتوري 

 
Filename مشخص كننده نام فايلهاي  backup گيري شده است كه مي خواهيد باز كنيد . 

 
/Sكند  تمامي ساب دايركتوريها را باز مي . 
 

/P يعني صفت (  از كاربر هنگام باز كردن فايلهائي كه فقط خواندني هستندread onlyيا هنگام )  آنها فعال است
 .سوال مي كند)  آن فعال استarchiveصفت (  تغيير كرده اند backupآخرين 

 
/B:dateتاريخ به نوع ساختار.   تنها فايلهائي كه در اين تاريخ يا قبل از آن باشد را باز مي كند country كه در فايل 

config.sysوجود دارد بستگي دارد . 
 

/A:dateساختار تاريخ به نوع .   تنها فايلهائي كه در اين تاريخ يا بعد از آن باشد را باز مي كندcountry كه در فايل 
config.sysوجود دارد بستگي دارد . 

/E:time ساختار زمان بستگي به . آنها برابر زمان داده شده يا قبل از آن باشد  تنها فايلهائي را باز مي كند كه زمان
country در فايل config.sysدارد . 

/L:timeساختار زمان بستگي به .   تنها فايلهائي را باز مي كند كه زمان آنها برابر زمان داده شده يا بعد از آن باشد
country در فايل config.sysدارد . 

 
/Mائي را باز مي كند كه نسبت به آخرين   تنها فايلهbackupتغيير كرده است . 

 
/Nتنها فايلهائي را باز مي كند كه در ديسك مقصد وجود ندارد  . 



 67
 

/D فايلهاي موجود در ديسك  backupاگر هيچ فايلي باز نمي شود ، .  را بدون باز كردن هيچ فايلي نمايش مي دهد
 . وارد كنيدD/مراه با سوئيچ  را ه٢ولي شما حتما بايد نام درايو 

 
 روي restoreهمچنين .  را باز كنيدmsdos.sys وio.sys نمي توانيد فايلهاي restoreشما با استفاده از دستور : ١نكته 

 . تغيير كرده باشد ، كار نمي كندJOIN ياASSIGNدرايوهائي كه با دستورات 

 گيري شده توسط گونه هاي backup تواند فايلهاي  ميms-dos 6.0 موجود در گونه restoreدستور : ٢نكته 
 . موجود است را باز نمايدdos 5.0 تا  dos 2.0 كه در backupمختلف دستور 

اگر نام يك فايل را مشخص .  گيري شده ، نمايش داده مي شودbackup فايلهاي D/با استفاده از سوئيچ : ٣نكته 
 .ا كه مطابقت با فايل داده شده را دارند ، نمايش مي دهدكرده باشيد ، اين سوئيچ ليستي از فايلهائي ر

 . هيچ فايلي را باز نمي كندD/ با سوئيچ restoreدستور 

به عنوان مثال ممكن است .  گيري شده را روي يك درايو ديگر باز نمائيدbackupشما مي توانيد فايلهاي : ٤نكته 
 . باز كنيد*.*\d:\testه و آنرا روي  برداشت*.*\c:\test را از روي  backupشما فايلهاي 

 .درايو مبدا حتما بايد فالپي ديسك و درايو مقصد حتما بايد هارد ديسك باشد: ٥نكته 

 مثال
RESTORE    A:    C:/S 

 . باز مي نمايدC را روي درايو Aكليه فايلها و دايركتوريهاي موجود در درايو 
 

RESTORE    A:    C:\TEST\PERS.DBF 
  test و دايركتوري C به روي درايو A از روي درايو pers.dbfز كردن فايل براي با

 
RESTORE    A:    C:\WINDOWS\TEMP\*.* 

 . باز مي شوندwindows\temp و دايركتوري C ، روي درايوAفايلهاي موجود در درايو 

 )  شده اند(backup) ، كپي windows\temp\ از روي Aفايلهاي موجود در درايو (

 را به عنوان يك فايل در نظر temp كلمه restore را وارد كنيد و گرنه دستور *.*اين بسيار مهم است كه : كته ن
 .ميگيرد
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     TYPEدستور 

 
با استفاده از اين دستور محتويات فايل بدون هيچگونه تغييرات نمايش . محتويات يك فايل نمايش داده مي شود

 .داده مي شود
 

 شكل دستور
TYPE   [d:][path]{filename} 

 كه در آن
 

d:نام درايو   

Pathنام مسير   

Filenameنام فايل   
 

اگر شما با استفاده از اين دستور يك فايل باينري يا يك فايل كه توسط يك برنامه ايجاد شده است را نمايش : نكته
باشيد كه اين دستور موقعي كاربرد دارد پس بخاطر داشته . دهيد ، ممكن است با كاراكترهاي عجيبي برخورد كنيد

 .كه شما بخواهيد محتويات يك فايل از نوع متن را صدا بزنيد
 

 :مثال
TYPE   C:\AUTOEXEC.BAT 

 .  را نمايش مي دهدautoexec.batمحتويات فايل 
 

TYPE   HELP.TXT|MORE 
 . را بزنيدEnter بعدي ، دكمه براي ديدن صفحات.  را به صورت صفحه به صفحه نمايش مي دهدhelp.txtفايل 

 
TYPE   C:\BACKUP\ALI.TXT>PRN 

 . را به روي چاپگر مي فرستدbackup و دايركتوري C در درايو ali.txtمحتويات فايل 
 

TYPE   COMMAND.COM 
اين مثالي است كه كاراكترهاي عجيب را ببينيد و متوجه شويد . ( را نمايش مي دهدcommand.comمحتويات فايل 

 )ه محتويات هر فايلي قابل درك نيستك
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  PATHدستور 

 
اين دستور به كاربر نشان مي دهد كه كدام دايركتوريها در مسير قرار دارند كه فايلهاي اجرائي آن قابل اجرا در 

 دهيد كه با اين دستور نيز مي توانيد دايركتوري يا دايركتوريهائي را در مسير قرار. هر درايو و دايركتوري باشد
 .فايلهاي آنها در دسترسي لحظه اي باشند

 
. در كامپيوتر ممكن است برنامه هائي وجود داشته باشند كه بخواهيد در مواقعي خاص آنها را اجرا نمائيد: توضيح

 شما ميتوانيد فايل pathبا استفاده از دستور . اين مواقع آن زماني است كه شما در آن دايركتوري قرار نداريد
 باشيد ولي يك Cمثال در درايو . اجرا نمائيد) درايو و دايركتوري ديگر(ائي مورد نظر خود را از هر جاي ديگر اجر

 . وجود دارد را اجرا نمائيدDفايل كه در درايو 
 

 شكل دستور
PATH   [[d:][path];[ ... ]] 

 كه در آن
 

d:نام درايو   

Pathنام دايركتوري   

  و دايركتوري از يكديگر  براي جدا كردن چند درايو;
 

.  را به عنوان اولين مسير جستجو تلقي مينمايدpath هميشه اولين دايركتوري موجود در دستور MS-DOS: ١نكته 
 .و دايركتوريهاي بعدي را به ترتيب در مسير جستجو قرا مي دهد

 
 . كاراكتر مي باشد١٢٧ ، pathحداكثر طول دستور : ٢نكته 

 
ت به فايلهائي برخورد كنيد كه در يك دايركتوري مشترك بوده و نامشان يكسان ولي نام شما ممكن اس: ٣نكته 

 و همچنين فايلي account.batمثال فرض كنيد كه در يك دايركتوري خاص ، فايلي بنام . انشعاب آنها متفاوت باشد
. اص خود استفاده مي كند براي اجراي چنين فايلهائي از يك ترتيب خMS-DOS.  داشته باشيدaccount.exeبنام 

 account.batحال اگر بخواهيد .  را اجرا مي نمايدBAT و بعدEXE و سپس COMيعني ابتدا فايلهاي با نام انشعاب 
اصلي و ( را در همان دايركتوري كه فايل قبلي وجود دارد اجرا نمائيد ، بايد هر دو نام فايل account.exeرا زمانيكه 

 . دستور تايپ نمائيدرا با هم در خط) انشعاب
 

پس . فايلها با هم يكسان باشند) اصلي و انشعاب(شما ممكن است دو يا چند فايل داشته باشيد كه هر دو نام : ٤نكته 
 ابتدا فايل مربوط به مسير جاري را مورد جستجو و اجرا قرار مي دهد و بعد به دنبال MS-DOSدر اين موقع 

 .مسيرهاي بعدي مي رود
 

 .  استفاده نمائيد; از كاراكتر pathاي جدا سازي چند دايركتوري در دستور بر: ٥نكته 
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 :مثال
PATH 

 .  موجود ، از دستور فوق استفاده مي شود(path)براي نمايش مسير
 

PATH; 
  pathبراي پاك كردن تمام دايركتوريها از مسير جستجو دستور 

 
PATH   C:\DOS;D:\WINDOWS;D:\NC;E:\TOOLKIT 

 از درايو nc و دايركتوري D از درايو windows و دايركتوري C از درايو dosتفاده از اين دستور ، دايركتوري با اس
D و دايركتوري toolkit از درايو Eرا در مسير جستجو قرار مي دهد . 
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  CHKDSKدستور 

 
همچنين مي تواند .  نواحي ديسك به كاربر ارائه مي دهدنواحي يك ديسك را تست نموده و يك گزارش در باره

 .نواحي خراب يك ديسك را اصالح نمايد

 و دايركتوريها (FAT)گزارش كار ، خطاهاي پيدا شده روي سيستم فايل كه در برگيرنده جدول راهنماي فايل 
 .ميباشد را نشان مي دهد

اگر خطا يا خطاهائي روي ديسك موجود . رائه مي دهد خالصه اي از فضاي ديسك استفاده شده را اchkdskدستور 
 . با يك پيغام به شما تذكر مي دهدchkdskباشد ، دستور 

 
  .chkdsk/f استفاده نمائيد تا دستور scandiskبهتر است براي حل مسائل موجود در يك درايو ، از دستور : نكته

 
 شكل دستور

CHKDSK   [d:][path[filename]][/F][/V] 
 ر آن كه د

 
d:نام درايو   

Pathنام مسير يا دايركتوري   

Filename استفاده كنيد’?‘ و ’*‘كه ميتوانيد از كاراكترهاي (   نام فايل يا فايلها ( 

/Fاين دستور را موقعي كه در يك برنامه ديگر هستيد ، اجرا نكنيد.   خطاهاي موجود در ديسك را درست مي كند. 

/Vكتوري موجود در ديسك كه چك مي شود را نمايش مي دهد  نام هر فايل در هر داير . 
 

 . انجام شده را به شكلي شبيه زير نمايش مي دهدchkdsk گزارش تست ديسك را كه توسط MS-DOS: ١نكته 
 
 

Volume Serial Number is B1AF-AFBF 
   72,214,528   bytes total disk space 
          73,728   bytes in 3 hidden files 
          30,720   bytes in 12 directories 
   11,493,376   bytes in 386 user files 
          61,440   bytes in bad sectors 
     6,055,264   bytes available on disk 

 
            2,048   bytes in each allocation unit 
          35,261   total allocation units on disk 
          29,568   available allocation units on disk 

 
        655,360   total bytes memory 
        493,456   bytes free 

 
 . يك پيغام شبيه به شكل زير بعد از انجام كار نشان مي دهدchkdsk/fدستور : ٢نكته 

10  lost allocation units found in 3 chains. 
Convert lost chains to files ? 
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 هر بند گمشده را در دايركتوري ريشه تحت يك فايل به نام MS-DOS را تايپ كنيد ،Yاگر شما 

FILEnnn.CHK 
 تمام مي شود ، شما مي توانيد اين فايلها را امتحان كنيد كه در برگيرنده chkdskوقتيكه كار . مي نمايدذخيره 

 .همان اطالعاتي است كه نياز داريد

 ديسك را مرتب مي كند اما مطالبي كه در قسمت گم شده قرار دارد را ذخيره MS-DOS را  تايپ كنيد ، Nاگر 
 به شما تذكر مي دهد كه فايل احتياج به مرتب شدن دارد chkdskاستفاده نكنيد ،  F/اگر شما از سوئيچ . نمي كند
 .را مرتب نمي كند) ها(اما خطا 

 . استفاده شودscandiskبراي اصالح كردن خطاهاي يك ديسك بهتر است از دستور 
 

 طوري طراحي chkdskدستور .  هنگامي كه فايلها قبال باز شده اند ، استفاده نكنيدchkdskهرگز از دستور : ٣نكته 
وقتي يك فايلي باز باشد ، . شده كه روي فايلهائي كه در حالت غير تغيير ، نظير موقعي كه باز نيستند، اجرا مي شود

 و (FAT) جدول راهنماي فايل MS-DOSممكن است تغييراتي روي آن سهوا اعمال شده باشد كه در اين حالت 
 . هميشه درست انجام نمي گيردupdateبخاطر بسپاريد كه عمل .  مي نمايد(update)ساختار دايركتوري را به روز 

 chkdsk/fهرگز دستور .  هنگامي كه فايل باز است استفاده كنيد تا به شما نتيجه كار را بگويدchkdsk/f از دستور 
 . فعال شده است ، اجرا نكنيدwindowsرا از يك برنامه ديگر يا زمانيكه برنامه 

 
 . تعريف شده اند، كارنميكندsubst در درايوهاي شبكه وهمچنين در درايوهائي كه با دستور chkdsk دستور :٤نكته 

 
براي مشخص . ديسك را) فيزيكي( فقط خطاهاي منطقي را پيدا مي كند نه خطاهاي محيطي chkdskدستور : ٥نكته 

 .ائيد استفاده نمscandiskنمودن و بازسازي خطاهاي محيطي ديسك از دستور 
 

 را هر وقت كه دو فايل يا دايركتوري در يك فضاي ديسك به طور  cross linked ، يك فايلchkdskدستور : ٦نكته 
 چنين چيزي پيدا كند ، پيغامي شبيه به پيغام زير را chkdskچنانچه . مشترك ضبط شده باشند را گزارش مي دهد

 .نشان مي دهد
<file> is cross-linked on allocation unit <number> 

 
chkdsk نمي تواند اين مسئله را ولو اگر از سوئيچ /Fبراي اين كار از دستور .  هم استفاده كنيد ، درست نمايد

scandiskممكن است بعضي از اطالعات از دست برود.  استفاده نمائيد. 
 

 .سمت مثال توجه نمائيدبه ق.  را روي يك فايل دلخواه ضبط نمائيدchkdskشما مي توانيد گزارش : ٧نكته 
 

 :مثال
CHKDSK   C: 

و همچنين تست .  تست مي شود كه چقدر فضاي خالي و چقدر فضاي اشغال شده داردCبا اجراي اين دستور ، درايو 
 .مي شود كه روي ديسك خطائي وجود دارد يا خير

 
CHKDSK   D:> REPORT.001 

 . قرار مي دهدreport.001ام  را تست كرده و گزارش خود را در فايلي بنDدرايو 
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 EDITدستور 

 
در اين متن نگار شما مي توانيد فايلهاي متني از نوع .  صدا زده مي شودMS-DOSبا اجراي اين دستور ، متن نگار 

ASCIIمتن نگار .  را ويرايش نمائيدMS-DOSاجازه مي دهد يك فايل  يك متن نگار تمام صفحه است كه به شما 
 شما مي توانيد دستوراتي را از منوي MS-DOSدر متن نگار .  را ساخته ، ويرايش ، ضبط و چاپ نمائيدASCIIمتني 

همچنين متن نگار . دستورات انتخاب و اطالعاتي را كه توسط كادرهاي محاوره اي آورده مي شوند را مشخص كنيد
MS-DOSدر برگيرنده يك كمك لحظه اي  (online help) است كه تمامي تكنيكها و دستورات متن نگار را ياد 

 .ميدهد

 شكل دستور
EDIT   [d:][path][filename][/B][/G][/H][/NOHI] 

 كه در آن
 

d:نام درايو   

Pathمسير يا نام دايركتوري   

Filenameين نام را ايجاد نموده و اگر اين اين فايل اگر وجود نداشته باشد ، متن نگار يك فايل جديد با ا.   نام فايل
 .فايل وجود داشته باشد ، متن نگار آن فايل را باز مي نمايد

/Bموقعي از اين سوئيچ استفاده كنيد كه متن ) تك رنگ.(  متن نگار به صورت سياه و سفيد نمايش داده مي شود
 . نتواند روي يك مانيتور تك رنگ كار كندms-dosنگار 

/Gز مانيتورهاي نوع   براي استفاده اCGA  

/Hمتن نگار را با حداكثر تعداد خطوط كه مانيتور قادر به نمايش باشد ، باز مي نمايد  . 

/NOHI رنگ مختلف داشته باشيد٨  اجازه مي دهد كه صفحه متن نگار را با . 
 

 . كامپيوتر نباشدpath در دايركتوري جاري يا در qbasic.exe كار نخواهد كرد اگر فايل ms-dosمتن نگار : توجه 
 

 editبراي رفع اين نقيصه ، از دستور .  نيستند(shortcut)بعضي از مانيتورها قادر به نمايش كليدهاي ميان بر : نكته 
)  را پشتيباني نمي كنندboldبراي سيستم هائي كه فونت  (NOHI/و سوئيچ  ) CGAبراي مانيتورهاي  (B/با سوئيچ 

 .استفاده كنيد

  :مثال
EDIT 

 )يعني براي آوردن فايل بايد از دستورات خود متن نگار استفاده شود( فقط برنامه متن نگار اجرا مي شود 
 

EDIT   CONFIG.SYS 
 )اگر وجود نداشته باشد آن را ايجاد مي كند. ( كه در درايو و مسير جاري است را باز مي نمايدconfig.sysفايل 

 
EDIT/NOHI 

 . رنگ مي شود٨و صفحه كاري آن متن نگار را اجرا نموده 
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 REN    تغيير نام فايل

 
 مي توانيد از دستور RENبجاي دستور . ( استفاده مي شودRENبراي عوض كردن نام يك يا چند فايل ، از دستور 

RENAMEنيز استفاده كنيد ( 

مثالي . لي مشكل بودبراي يكي از شاگردانم درك اين مطلب كه زماني بخواهيم نام فايلي را عوض كنيم خي: توضيح
بدين . فرض كنيد كه مي خواهيد برنامه اي به زبان پاسكال بنويسيد. براي او آوردم كه عينا براي شما مي نويسم

 را وارد add.paz  ولي هنگام تايپ نام فايل ، به اشتباه add.pas: مثال. جهت نامي را براي فايل خود انتخاب مي كنيد
 ؟چه اتفاقي مي افتد. مي كنيد

خوب آيا  . paz در نام انشعاب ، تايپ كرده ايد pasبرنامه شما توسط كامپايلر پاسكال ترجمه نمي شود چون به جاي 
 دوباره بايد برنامه خود را در فايلي ديگر تايپ كنيد؟

 . ، نام فايل خود را اصالح نمائيدrenكافيست با استفاده از دستور . نه
 

 شكل دستور
REN   [d:][path]{filename1}   {filename2} 

 كه در آن
 

d:نام درايو   

Pathنام مسير   

Filename1نام فايلي است كه مي خواهيد نام آنرا عوض كنيد  . 

Filename2 نام فايلي است كه مي خواهيد بجاي نام فايل قبلي  (filename1)جايگزين شود . 
 

 . استفاده نمائيد(wildcards)  ? و *اكترهاي  مي توانيد از كارfilename2 و filename1در قسمتهاي : نكته

 مورد استفاده قرار داده ايد از قبل در كامپيوتر وجود filename2ممكن است نامي را كه براي قسمت : تذكر
 را انتخاب كنيد كه اين نام قبال در كامپيوتر بوجود even.pas نام جديد pas.25مثال بخواهيد براي فايل . داشته باشد

را " است يا فايل پيدا نشد) دوتائي(نام فايل تكراري "بنابر اين سيستم عامل يك پيغام به شكل زير به معني .ستآمده ا
 .كه بايد نام ديگري را انتخاب كنيد. نشان مي دهد

Duplicate filename or file not found 
 :مثال

REN   25.PAS   EVEN.PAS 
 .يير خواهد يافت تغeven.pas به نام جديد pas.25نام فايل 

 
REN   *.TXT   *.DOC 

 . تغيير مي يابندdoc به نام انشعاب جديدtxtتمامي فايلهاي با نام انشعاب 
 

  .sanad.doc تبديل مي شود به sanad.txtيعني اگر داشته باشيم : نكته
 

REN   D:\WORD\ALI.DOC   MAIN.DOC 
 main.doc  نام مي يابد به  تغييرD و درايو wordدر دايركتوري ali.doc  فايل 
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 DISKCOPYدستور 

 
 .با انجام اين دستور ، کليه اطالعات موجود در يک فالپي ديسک به يک فالپي ديسک ديگر منتقل مي شود

 قبلي موجود در  ، اطالعات را روي ديسکت مقصد و روي اطالعات قبلي مي نويسد پس اطالعاتdiskcopyدستور 
 .فالپي ديسک پاک مي شود

 شکل دستور
DISKCOPY  [drive1: [drive2:]] [/1] [/V] [/M] 

 که در آن 
 

Drive1  در برگيرنده نام درايو مبدا 

Drive2در برگيرنده نام درايو مقصد   

   فقط اولين طرف از ديسک را کپي مي نمايد1/

/Vصحيح کپي شوند استفاده از اين سوئيچ ، سرعت عمل کپي را کم مي   بازبيني مي نمايد که اطالعات ، درست و 
 .کند

/M  diskcopyبا اين تعريف ، . را مجبور مي نمايد که فقط از يک حافظه قراردادي بنام حافظه موقت استفاده نمايد 
diskcopyي ديسک ها را  از هارد ديسک شما براي حافظه موقت استفاده مي کند که شما مجبور نباشيد مرتب فالپ

 .تعويض کنيد
 

 diskcopyپيغام هاي دستور 
 

فقط براي فالپي ديسک قابل اجرا است و نمي توان آنرا براي هارد ديسک يا درايوهاي شبکه مورد  diskcopyعمل 
  قرار دهيد ، پيغام۲ يا درايو ۱ اگر شما نام يک درايو هارد ديسک را براي عمل فوق در درايو .استفاده قرار داد

 :خطاي زير را دريافت مي کنيد
invalid drive specification 
specified drive does not exist 
or is non-removable 

 )درايو ناشناخته است درايو داده شده وجود ندارد يا قابل انتقال نيست(

 داده و صبر ميکند تا  به شما اعالن مي کند که ديسکهاي مبدا و مقصد را در درايو مربوطه قرارdiskcopyدستور 
  بعد از انجام کپي ، پيغام زير نمايش داده مي شود.کليدي را قبل از ادامه کار فشار دهيد

copy another diskette (Y/N) ? 
 )آيا ديسکت ديگر کپي مي شود؟(

ار دهيد براي  را فشار دهيد ، برنامه از شما مي خواهد که ديسکهاي مبدا و مقصد را براي انجام کپي قرyاگر کليد 
 . را فشار دهيدn ، دکمه diskcopyپايان دادن به عمل 

 
 ، ديسک شما diskcopy انجام دهيد ، عمل ۲اگر شما بخواهيد عمل کپي را روي يک ديسک فرمت نشده در درايو 

م زير را  پيغاdiskcopy عمل . وجود دارد فرمت مي نمايد۱ که در درايو track و sector و sideرا با همان تعداد 
 به هنگام فرمت کردن و سپس کپي کردن به کاربر نشان مي دهد

Formatting while copying 
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 diskcopyاگر ظرفيت ديسک مبدا بيشتر از ديسک مقصد باشد و کامپيوتر اين اختالف را درک نمايد ، عمل 

 پيغام زير را نشان مي دهد
Drive types or diskette types not compatible 

 )ع درايوها يا نوع ديسکتها هم ساختار با هم نيستندنو(
 

 شماره سريال ديسک

 يک برچسب شماره سريال جديد را روي ديسک diskcopyاگر ديسک مبدا حاوي شماره سريال بوده باشد ، عمل 
 .مقصد ايجاد نموده و بعد از اتمام عمل کپي آنرا به کاربر نشان ميدهد

 
 حذف نام درايو

از درايو جاري براي ديسک مقصد استفاده مي نمايد اگر شما  diskcopyايو را حذف نمائيد ، عمل اگر شما نام در
 . از درايو جاري براي عمل کپي هر دو درايو استفاده مي نمايدdiskcopyهر دو نام درايو را حذف نمائيد ، عمل 

به هنگام لزوم از کاربر مي خواهد  diskcopy معرفي کرده ايد ، عمل ۱اگر درايو جاري هماني باشد که در درايو 
 .که ديسکها را جابجا نمايد

 
 (startup)کپي ديسکهاي راه انداز 

 براي کپي کردن يک ديسک راه انداز استفاده بکنيد ، ديسک کپي شده هم يک ديسک diskcopyاگر شما از دستور 
ديسک راه انداز را کپي نمود و ديسک  نمي توان يک xcopy يا copy در صورتيکه با عمل .راه انداز خواهد شد

 .مقصد ، يک ديسک راه انداز نخواهد شد
 

 :مثال
Diskcopy  A:   A: 

 . را روي يک ديسکت ديگر کپي مي کندAکل محتويات ديسکت درايو 
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  DISKCOMPدستور 

 
 .اطالعات موجود در دو فالپي ديسک را با هم مقايسه مي کند

 مي تواند دربرگيرنده تعداد diskcompسه گر تراک با تراک تشکيل شده است دستور اين دستور از يک مقاي
طرف ها و سکتورهاي موجود در يک تراک را براي عمل مقايسه طبق فرمتي که شما براي اولين ديسک مشخص 

 .نموده ايد ، باشد

 شکل دستور
DISKCOMP  [drive1:  [drive2:]]  [/1] [/8] 

 که در آن
 

Drive1  خص کننده يکي از درايوهائي است که ديسک موجود در آن ميخواهد مورد مقايسه قرار گيردمش. 

Drive2مشخص کننده ديگر درايوي است که ديسک موجود با ديسکت قبلي مورد مقايسه قرار مي گيرد  . 

قادر به   عمل مقايسه را فقط براي طرف اول ديسک انجام مي دهد ولو اگر ديسک دوطرفه بوده و درايو 1/
 .خواندن هر دو طرف ديسک باشد

 ۱۵ يا ۹ سکتور در تراک انجام مي دهد اگرچه ممکن است ديسک ها حاوي ۸  فقط عمل مقايسه را براي اولين 8/
 .سکتور در تراک باشد

 
 . مراجعه نمائيدFCبراي اطالعات بيشتر در رابطه با مقايسه دو فايل به دستور : نکته 

 
 درايو ناشناخته

 فقط براي فالپي ديسک کار مي کند شما نمي توانيد از اين دستور براي هارد استفاده کنيد اگر diskcomp دستور
  براي نامگذاري يکي از درايوهاي هارد استفاده کنيد ، پيغام خطاي زير را دريافت مي کنيد۲ يا درايو ۱شما از درايو 

invalid drive specification 
specified drive does not exist 
or is non-removable 

 )درايو ناشناخته است درايو داده شده وجود ندارد يا قابل انتقال نيست(

  diskcompپيغامهاي 

پيغام زير را  diskcompگر تمامي تراک هاي مورد مقايسه قرار گرفته در روي دو ديسک با هم يکسان بودند ، ا
 نشان مي دهد

Compare ok 
 پيغامي تقريبا به شکل زير نمايش مي دهد diskcompايسه با هم بابر نبودند ، اگر تراک هاي مورد مق

Compare error on 
Side1 , track 5 

 
 : عمل مقايسه کردن را به اتمام مي رساند ، پيغام زير را نشان مي دهدdiskcompوقتي دستور 

Compare another diskette (y/n)? 
 ؟)خير/بلي(ديسکت ديگر مقايسه شود ( 
 



 78
 به شما اعالن مي کند که ديسکها را براي مقايسه بعدي در درايو diskcomp را فشار دهيد ، دستور yاگر شما 

 . به اتمام مي رسدdiskcomp را تايپ کنيد ، عمل مقايسه در nمربوطه قرار دهيد اگر شما 
 

 . به هنگام مقايسه کردن ، برچسب ديسک را ناديده مي گيردdiskcompعمل : نکته
 

 حذف پارامترهاي درايو

 . در نظر مي گيرد۲ ، درايو جاري را به عنوان درايو diskcomp را از قلم بياندازيد ، عمل ۲اگر شما نام درايو 

 از درايو جاري براي هر دو درايو ديسک استفاده مي diskcompاگر شما هر دو نام درايو را وارد ننمايد ، عمل 
 .نمايد

 به شما اعالن مي کند که ديسکها را در هنگام الزم جابجا diskcomp باشد ، عمل ۱رايو اگر درايو جاري همان د
 .نمائيد

 
 استفاده از يک درايو براي مقايسه کردن

 عمل مقايسه را با يک diskcomp تواما با هم استفاده کنيد ، دستور ۲ و ۱اگر شما از نام يک درايو براي درايوهاي 
 .ديسکها را در هنگام الزم در درايو مبوطه قرار دهيد ، انجام مي دهددرايو و اعالن به شما که 

شما ممکن است ديسکها را بيشتر از يکبار جابجا نمائيد که اين بستگي به ظرفيت ديسکها و حافظه موجود در 
 کامپيوتر شما دارد

 
 مقايسه انواع ديسکهاي گوناگون

طرف از ديسک با دو طرف از ديسک ديگر يا يک ديسک با  نمي تواند عمل مقايسه را براي يک diskcompدستور
 ظرفيت باال را با يک ديسک ظرفيت پائين ، انجام دهد

 : پيغام زير را نشان مي دهدdiskcomp يکسان نباشد ،۲ با ديسک ديگر در درايو ۱اگر ديسک موجود در دايو 
Drive types or diskette types not compatible. 

 ) نوع ديسکتها هم ساختار نيستندنوع درايوها يا(
 

  براي درايوهاي شبکه و يا غيرمستقيمdiskcompاستفاده از 

 . ايجاد شده اند ، کار نميکندsubst روي درايوهاي شبکه و درايوهائي که با دستور diskcompدستور

 بکار ببنديد ، subst را براي درايو شبکه يا يک درايو ايجاد شده توسط دستورdiskcompچنانچه مصمم باشيدکه
 .پيغام خطائي را دريافت مي کنيد

 
 مقايسه کردن يک ديسک اصل با يک ديسک کپي

 اطالعاتش ضبط شده است ، بکار        copy را براي دو ديسک که يکي از آنها با دستور              diskcompچنانچه شما دستور  
 : دهد يک پيغام خطا تقريبا به شکل زير به شما نشان ميdiskcompببريد ، دستور 

Compare error on 
Side 0 , track 0 
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 براي مقايسه کردن دو ديسک است که يکي از آنها اصل بوده و ديگري با دستور diskcompپس دستور : نکته

diskcopy اطالعاتش ضبط گرديده است اين نوع از پيغام خطا حتي موقعي که فايلها روي ديسکها برابر و يکسان 
يکي نسخه اصلي و ديگري نسخه ( ، اطالعات را دو برابر مي کند copyد اگرچه دستور هستند نمايش داده مي شو

 .ولي دليلي ندارد که فايل کپي شده را حتما در همان جائي کپي کند که در ديسک اول جاي گرفته است) ثانوي

 . مراجعه نمائيدFCر براي اطالعات بيشتر در رابطه با مقايسه فايلها به صورت انفرادي روي دو ديسک ، به دستو
 

 :مثال
Diskcomp  A:  A: 

 . قرار ميگيرند را انجام مي دهدA ديسکت که به صورت جداگانه در درايو ۲عمل مقايسه را براي 
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 MOVEدستور 

 
 مي شود استفاده moveبراي انتقال دادن يک يا چند فايل از مسيري به موقعيتي ديگر ، از دستور 

 .همچنين از اين دستور براي تغيير نام يک دايرکتوري نيز استفاده مي شود
 

 شکل دستور
MOVE  [/Y|/-Y]  {SOURCE}  {DESTINATION} 

 که در آن 

Source و نام فايل يا فايلهائي است که ميخواهيد آنها را انتقال ) نام درايو و دايرکتوري(  که در برگيرنده مسير
 .خص کننده نام دايرکتوري است که مي خواهيد نام آنرا عوض کنيددهيد همچنين مش

 
Destination يا نام جديد دايرکتوري مي باشد ) ها(، فايل) نام درايو و دايرکتوري( در برگيرنده موقعيت جديد

 فايل را مقصد ميتواند در برگيرنده نام درايو ، نام دايرکتوري يا ترکيبي از اين دو باشد اگر ميخواهيد فقط يک
انتقال دهيد ، مي توانيد براي آن يک نام جديد انتخاب نمائيد وليکن اگر بخواهيد چند فايل را انتقال دهيد ، مقصد 

بايد نام يک دايرکتوي باشد اگر در مقصد ، فايل يا فايلهائي با همان نام مشابه در مبدا وجود داشته باشند ، عمل 
 .فايل صورت مي گيرد (overwrite)انتقال با انجام دوباره نويسي 

/Y  نشاندهنده اينست که شما ميخواهيد عمل دوباره نويسي هنگام انتقال بدون اجازه از شما انجام گيرد. 
 

/-Yنشاندهنده اينست چنانچه عمل انتقال با انجام دوباره نويسي همراه است ، از کاربر سوال نمايد  . 
 

 اما اگر بخواهيد چند .جديد انتقال بدهيد ، مي توانيد آنرا تغيير نام دهيداگر يک فايل را به يک دايرکتوري : ۱نکته
 .فايل را به يک دايرکتوري انتقال دهيد ، ديگر نمي توانيد نام فايل را وارد کنيد بلکه بايد مسير ، يک دايرکتوري باشد

تقال عينا انجام مي شود ولي اگر هنگام انتقال فايل ، چنانچه هم نان آن در مسير مقصد وجود نداشته باشد عمل ان
 اگر شما بخواهيد نام يک فايل را براي انتقال چند فايل انتخاب کنيد ، .موجود باشد ، روي آن دوباره نويسي مي کند

 :سيستم عامل پيغام زير را نشان مي دهد
Cannot move multiple files to a single file. 

 "ل انتقال دهدنمي تواند چند فايل را به روي يک فاي"

 نام دايرکتوري را که مي خواهيم . مي توانيد نام يک دايرکتوري را عوض کنيدmoveبا استفاده از دستور : ۲نکته 
 .عوض کنيم در مبدا و نام جديد را در قسمت مقصد وارد مي کنيم

م دستور زير چنين  عوض نمائيnew را مي خواهيم با نام جديد C در درايو oldمثال فرض کنيد نام دايرکتوري 
 عملي را انجام مي دهد

 
MOVE  C:\OLD   C:\NEW 

 حال اگر بجاي دستور باال ، شما دستور زير را وارد کنيد ،
MOVE  C:\OLD   C:\DOS\NEW 

  در مسير داده شده وجود نداردoldسيستم عامل پيغام خطاي زير را ارسال مي کند چرا که دايرکتوري 
C:\OLD => C:\DOS\NEW [unable to open source] 

 "قادر به باز کردن مبدا نيست"
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 :مثال
MOVE   CONFIG.OLD   C:\BACKUP 

 . منتقل مي کندbackupدايرکتوري  و C را به درايو config.oldفايل 
 

MOVE   D:\DATA\*.DBF   C:\FOX 
 . منتقل مي شوندfoxکتوري داير و Cقرار دارند را به درايو  d:\data را که در dbfفايلهاي با نام انشعاب 
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 UNDELETE    دستور

 
با استفاده از اين دستور مي توانيم فايل يا فايلهائي را که قبال حذف نموده ايم و امکان احيا آنها وجود دارد را به 

 .حافظه جانبي مربوطه برگردانيم

حذف مي کنيد، به اين صورت نيست که کليه اطالعات موجود ، از روي موقعيکه شما فايل يا فايلهائي را : توضيح
 (FAT) بلکه با استفاده از دستور حذف فايل ، سيستم تغييراتي را در جدول راهنماي فايل .حافظه جانبي حذف شود

هائي را ذخيره يا کپي ، فايل يا فايل) ها(ايجاد مي نمايد تا زماني شما مي توانيد فايل را احيا کنيد که بعد از حذف فايل
را احيا ) ها(نکرده باشيد که دقيقا در همان ناحيه از فايل حذف شده قرار گيرند در اين حالت ديگر نمي توانيد فايل

 .نمائيد
 

 شکل دستور
UNDELETE  [[drive:][path]filename]  [/DT|/DS|/DOS] 

 
UNDELETE  [/LIST|/ALL|/PURGE[drive]|/STATUS|/LOAD|/UNLOAD|/S[drive]|/Tdrive[-etries]] 

 
 که در آن 

[[drive][path]filename]در حالت . در برگيرنده موقعيت و نام فايل يا فايلهائي است که مي خواهيد احيا کنيد 
 . تمام فايلهاي حذف شده در مسير جاري را ليست مي کندundeleteعادي ، 

/DOS  فايلهائي را احيا مي کند که باms-dosه است حذف شد. 

/DT فايلهائي را احيا مي کند که در فايل deletion-trackingليست شده باشند . 

/DS فايلهائي را احيا مي کند که در دايرکتوري sentryليست شده باشند . 

/ALLتمامي فايلهاي حذف شده را بدون سوال احيا مي کند . 

/LIST بدون احيا کردن آنها(نشان مي دهد ليستي از فايلهاي حذف شده را که قابل احيا هستند را(. 

/LOAD برنامه مقيم حافظه undelete را در حافظه اي که از اطالعات تعريف شده در فايل undelete.ini  است را
 . از مقاديرتعاريف شده استفاده مي کندundelete وجود نداشته باشد ،undelete.iniبارگذاري مي کند چنانچه فايل 

/UNLOADم حافظه  برنامه مقيundeleteرا از روي حافظه برمي دارد . 

/PURGE[drive] مقادير موجود در دايرکتوري sentry،را حذف مي کند اگر درايوي معرفي نشده باشد 
undeleteدر درايو جاري براي پيدا کردن دايرکتوري جستجو مي کند . 

/STATUSنوع حذف را براي هر درايو نمايش مي دهد . 

/S[drive]محافظ حذف را فعال و سپس حافظه مقيم برنامه  مرحله undelete را بارگذاري مي کند اگر نام درايو را 
 .ندهيد ، در درايو جاري عمل مي کند

/Tdrive[-entries]قسمت Delete tracker را فعال و حافظه مقيم برنامه undelete را بارگذاري مي کند درايو 
 در آن ذخيره شود پارامتر undelete را مي خواهيد که مشخصات داده شده نمايانگر آنست که چه درايوي

entries باشد۹۹۹ تا ۱ بايد مقداري بين . 
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 :مثال

UNDELETE 
ابتدا نام فايلي که . براي احيا کليه فايلهاي حذف شده در مسير جاري اقدام کند undeleteدستور   باعث مي شود که

 مي شود و از کاربر سوال ميکند که آيا اين فايل را احيا کند يا نه؟اولين کاراکتر آن ، عالمت سوال است ظاهر 

يک کاراکتر وارد ) اولين حرف(را تايپ کنيد ، سيستم از شما ميخواهد که بجاي عالمت سوال ) بلي (yاگر حرف 
، ليست گيري  کنيد تا فايل احيا شود واين عمل را آنقدر تکرار کنيد تا تمام فايلهاي حذف شده Enterنموده و سپس 

 .و نمايش داده شود

 . از احيا فايل مربوطه صرفنظر مي کنيدnميتوانيد فايل يا فايلهاي ليست شده را احيا نکنيد که با زدن دکمه : نکته
 

UNDELETE  C:\*.BAT /ALL 
 سوال از  مي باشد ، بدونbat که نام انشعاب آنها Cاين دستور باعث مي شود که تمام فايلهاي حذف شده در درايو 

 .کاربر احيا شوند
UNDELETE  /SC 

 ساخته و فايلهاي sentry را در حافظه فعال و يک دايرکتوري پنهان بنام undeleteدستور فوق ، حافظه مقيم برنامه 
 . را در آن دايرکتوري قرار مي دهدCحذف شده در درايو
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     CLSدستور 

 
 از اطالعات نمايش داده ، بکار مي رود بعد از پاک) مانيتور(يشگر براي پاک کردن صفحه نما

  نمايش داده مي شود(cursor) و عالمت چشمک زن DOSکردن صفحه تصوير مانيتور ، فقط اعالن 
 

 CLS                                                                                                        شکل دستور
 
 
 

     EXITدستور 
 

  خارج شده و به محيط قبلي خود برمي گردد اگر وجود داشته باشدMS-DOSاز محيط 

 مي رويد و کاري را MS-DOS به محيط WIN98 باشد حال از WIN98فرض کنيد که سيستم عامل شما : توضيح
 است WIN98 قبلي خود که همان  را وارد نموده تا به محيطExitانجام مي دهيد حال براي خارج شدن ، دستور 

 برگرديد
 

  EXIT                                                                                                            شکل دستور 
 
 

  VERدستور 
 

 سيستم عامل را نمايش مي دهد) شماره(نوع و گونه 
 

 VER                                                                                                               شکل دستور
 

 : پيغامي شبيه به پيغام زير دريافت مي کنيدVERبا وارد کردن دستور : مثال
MS-DOS   version  6.0 
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  FDISKدستور 

 
 استفاده مي شود با استفاده از اين دستور مي توانيم کل fdiskبراي ناحيه بندي نمودن هارد ديسک ، از دستور 

 ، صفحه اي به شکل زير ظاهر fdiskهارد ديسک  را به يک ناحيه يا چند ناحيه اختصاص دهيم با وارد کردن دستور 
 .مي شود

حيه بندي نموده و  ناfdiskوقتي يک هارد ديسک نو در اختيار داريم ، بايد ابتدا آنرا با استفاده از دستور : ۱نکته 
 .سپس هر درايو ساخته شده را فرمت نمائيم وگرنه نمي توان اطالعاتي را روي آن ذخيره نمود

 
 به شکل هاي ديگر باشد در ادامه توضيح داده مي fdiskممکن است نوشته هاي موجود در اجراي دستور : ۲نکته 

 .شود که شکلهاي ديگر نمايشي به چه صورت است
 

FDISK options 
Current fixed disk drive:1 

 
Choose one of the following : 

 
1. create DOS partition or logical DOS drive 
2. set active partition 
3. Delete partition or logical DOS drive 
4. display partition information 

 
Enter choice: [1] 

 
Press ESC to exit FDISK 

 
 وجود نخواهد ۴ن نوشته ها هنگامي است که قبال هارد ديسک ناحيه بندي شده باشد و گرنه دستور شماره اي: تذکر
 .داشت

 
 ايجاد ناحيه بندي -١

 بندي نشده (partition)اکنون فرض را بر اين قرار مي دهيم که هارد ديسک کامال نو بوده و هيچگونه ناحيه بندي 
 . تقسيم نمائيمE وD و C را به سه ناحيه يعني سه درايو  و اکنون ميخواهيم هارد ديسک خود.باشد

 مراحل زير چگونگي انجام اين مهم را نشان مي دهد

)  و درايوهاي منطقي استDOSکه باعث ساخت نواحي ( را ۱ ، مورد fdiskبا وارد شدن به صفحه اصلي دستور 
 . را مي زنيمEnterانتخاب نموده و دکمه 

)  عوض نمائيد۱ وارد شده بود را مي توانيد با تايپ کليد enter choice در محل ۱اره اگر مورد ديگري به جز شم(
 صفحه زير ظاهر مي شود
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Create DOS partition or logical DOS drive 

 
Current fixed disk drive:1 

 
Choose one of the following : 
1. create primary DOS partition 
2. create extended DOS partition 
3. create DOS drive(s) in the extended DOS partition 

 
  DOSناحيه اوليه  ١-١

  را ايجاد نمائيمDOS آماده مي شويم تا براي هارد ديسک،ناحيه آغازين و اوليه ۱با انتخاب مورد شماره 

 :با انتخاب فوق ، سيستم به شکل زير پيغام مي دهد
 

Create primary DOS partition 
 
Current fixed disk drive:1 

 
Do you wish to use the maximum available size for a primary DOS partition 
And make the partition active(y/n). . . . . . . . . . . . . . .? [Y] 

 
 )؟ ) خير/بلي(عال گردد اختصاص يابد و براي سيستم عامل فDOSآيا مايليد که کل فضاي موجود براي ناحيه اوليه (
 

اختصاص مي يابد و آنرا براي  ) Cيعني درايو ( را تايپ نمائيد ، کل فضاي هارد ديسک به فقط يک ناحيه yکه اگر 
  را بزنيد تا پيغام زير را دريافت نمائيدEnter را تايپ نمائيد و سپس nبوت شدن سيستم ، فعال مي نمايد يا اينکه 

Total disk space is [n] Mbytes  (1 Mbyte = 1048576 bytes) 
Maximum space available for partition is [n] Mbytes (100%) 

 
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to 
Create a primary DOS partition . . . . . . . . . . . . : [n] 

 
No partition defined 

 .مت باال و در ادامه دستور يک عدد مي باشد که مربوط به ظرفيت حافظه مي باشد در قس[n]: نکته
 

 مگا بايت مي باشد و کل فضاي هارد [n]در اين پيغام ، سيستم به شما مي گويد که کل فضاي هارد ديسک شما 
 . مگا بايت است[n]ديسک قابل دسترس نيز 

 وارد نمائيد که در اين DOS براي ايجاد شدن ناحيه اوليه (%)مقدار سايز مورد نياز را به مگابايت يا به درصد
يا يک مقدار عددي به درصد ، مي توان مقدار فضاي درخواستي ) سايز مورد نظر(حالت با وارد کردن يک عدد 

 . را بزنيدEnter را معرفي نموده و بعد از عدد دهي ، دکمه DOSبراي ناحيه اوليه 

 و يا اگر . اختصاص مي دهدCکل فضاي هارد ديسک را به ناحيه % ۲۵ نمائيد ، Enter را تايپ و سپس %25مثال اگر 
 بعد از انجام . اختصاص مي يابدC مگا بايت به فضاي ناحيه ۲۵ کنيد ، مقدار Enter را تايپ و سپس 25فقط عدد 

 :دادن عمل فوق ، صفحه تصوير به شکل زير در مي آيد
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Create primary DOS partition 

 
Current fixed disk drive:1 

 
Partition    status       type          volume label    Mbytes      system       usage 
C:1                         PRI DOS                                 [ n ]      unknown     25%    

 
 
Primary DOS partition created 

 
خارج شويد ، سيستم پيغامي به شکل زير ) DOSبعد از ساختن ناحيه اوليه (ه بخواهيد از اين قسمت هنگامي ک: نکته

 :به شما نشان مي دهد
WARNING! No partitions are set active - disk 1 is not startable unless  
A partition is set active 

 راه اندازي نمي شود مگر يک ناحيه را ۱شده است ديسک يعني اينکه هيچ درايوي براي بوت شدن دستگاه معرفي ن
 .فعال نمائيد

 که بايد بخاطر داشته باشيد، در آينده يک ناحيه را براي راه اندازي سيستم فعال نمائيد

 .شرح اين قسمت بعدا شرح داده خواهد شد: توضيح
 
  DOS ناحيه ثانويه ۲-۱

 enterدکمه ( را وارد کرده ۱ ، شماره fdisk ابتدا در صفحه اصلي  را ايجاد نمائيم ،DOSبراي آنکه ناحيه ثانويه 
  را وارد مي نمائيم با انجام اين کار صفحه اي به شکل زير ظاهر مي شود۲و سپس دکمه شماره ) فراموش نشود

 
 

Create primary DOS partition 
 
Current fixed disk drive:1 

 
Partition    status       type          volume label    Mbytes      system       usage 
C:1                         PRI DOS                                 [ n ]      unknown     25%    

 
Total disk space is [n] Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 
Maximum space available for partition is [m] Mbytes (75%) 

 
Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to 
Create an extended DOS partition . . . . . . . . . . . . . . . [m] 

 
 حال سوال مي .که به کاربر اعالن مي کند که فضاي کل هارد ديسک چقدر است و چقدر ديگر جاي خالي مانده است
 اين مهم enterکند که آيا کاربر مايل است فضاي باقيمانده را براي کل ناحيه ثانوي اختصاص دهد که با زدن کليد 

 را بزنيد Enterوارد نموده و سپس کليد % ه عدد يا به را انجام مي دهد و گرنه بايد مقدار حافظه درخواستي را ب
  ساخته مي شود و سيستم پيغام مي دهد کهDOS ، ناحيه ثانوي Enterبعد از زدن کليد 

Extended DOS partition created 
 . را بزنيد تا به صفحه قبلي برگرديدEscاکنون کليد 
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درايوهاي منطقي را تعريف ننموديم ، سيستم پيغامي مبني بر ) DOSايجاد ناحيه ثانوي (چون در اين مرحله : نکته
 :عدم تعريف درايوهاي منطقي را به شکل زير نشان مي دهد

Create logical DOS drive(s) in the extended DOS partition 
 

No logical drives defined 
 
Total extended DOS partition size is [n] Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 
Maximum space available for logical drive is [m] Mbytes (100%) 

 
Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space(%) . . . . . . [m] 

 
نه  را بزنيد و گرEnterثانوي داشته باشيد ، کليد   را براي درايو منطقي در ناحيهDحال اگر بخواهيد فقط درايو 

 اختصاص يابد اگر Dانتخاب نموده تا به همان ميزان حافظه براي درايو %  يک مقدار حافظه به عدد يا Dبراي درايو 
 اختصاص نداده باشيد ، صفحه قبلي دوباره با همان شکل تقريبي ظاهر شده و Dکل حافظه ناحيه ثانوي را به درايو 

 E کنيد ، کل فضا را به درايو Enter اختصاص دهيد ؟ اگر E درايو مي گويد که آيا مايليد کل فضاي باقيمانده را به
 . خواهد شدE  وC ، Dداده و در نهايت ، هارد ديسک کامپيوتر داراي سه درايو 

وارد نمائيد آنقدر اين کار را ادامه دهيد تا کليه % وگرنه بمانند قسمت قبل ، مقدار حافظه را به عدد يا به 
 .شوددرايوهاي منطقي ايجاد 

بعد از اتمام کار ، پيغام زير مبني بر اينکه کليه حافظه ثانوي به درايوهاي منطقي داده شده ، به شکل زير ظاهر مي 
 :شود

All available space in the extended DOS partition 
Is assigned to logical drives. 

 
 برگرديد به ياد fdisk را زده و به صفحه اصلي Esc مي توانيد کليد DOSبعد از ايجاد نمودن ناحيه ثانوي : تذکر

  ديگر ساخته نشده و وجود خارجي نخواهند داشت. . .  وE و Dداشته باشيد که با اين کار ، درايوهاي منطقي 
 
  ساختن درايوهاي منطقي۳-۱

رايوهاي منطقي  ، آماده ايجاد کردن د۳ و سپس انتخاب دستور شماره fdisk در صفحه اصلي ۱با انتخاب دستور 
 .مي شويم

 با وارد کردن اين دستور ، صفحه اي به شکل زير ظاهر مي شود
Create logical DOS drive(s) in the extended DOS partition 

و اين همان صفحه اي است که قبال در باره آن به تفصيل صحبت شده است با انتخاب فضاي مورد درخواست به 
 اي مورد نظر را براي درايو درخواستي در نظر بگيريدمي توانيد فض% عدد يا به 

 
 فعال کردن يک ناحيه -٢

) کردنboot(بعد از آنکه هارد ديسک را ناحيه بندي کرديم ، الزم است که يک ناحيه را براي راه اندازي سيستم 
م با وارد کردن اين  را انتخاب و وارد مي نمائي۲ ، دستور شماره fdiskمعرفي نمائيم براي اين کار در صفحه اصلي 

 :دستور ، پيغام زير نمايش داده مي شود
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Enter the number of the partition you want to make active . . . . . : [  ] 
 

 partition 1“ را فشار دهيد با اين عمل پيغام Enterرا وارد نموده و  ) ۱مثال (که شما بايد نام عددي يکي از ناحيه ها 

made active” )  نمايش داده شده و حرف )  فعال شد۱ناحيهA در قسمت status ثبت ۱ به معني فعال شدن ناحيه 
 مي گردد

 
 حذف نمودن نواحي و يا درايوهاي منطقي -٣

بعضي اوقات الزم مي شود که شکل ناحيه بندي هارد ديسک را عوض نموده و تغييراتي را روي آن اعمال نمائيم 
 انتخاب کرده و وارد مينمائيم بخاطر داشته باشيد که براي fdisk  را از صفحه اصلي ۳براي اينکار دستور شماره 

 بايد درست برعکس ساختن آنها عمل نمائيد يعني از آخر به اول DOSحذف نمودن درايوهاي منطقي و يا نواحي 
 .حرکت کنيم از درايوهاي منطقي به نواحي ثانوي و اصلي

 باشد و قصد داشته باشيم که آنها را حذف E وC، D موجود داراي سه درايو فرض مي کنيم که هارد ديسک: مثال
 .نمائيم

 
  حذف نمودن درايوهاي منطقي۱-۳ 

  ، صفحه اي به شکل زير ظاهر مي شودfdisk در صفحه اصلي ۳با وارد کردن دستور شماره 
 

Delete DOS partition or logical DOS drive 
 

Current fixed disk drive:1 
 
Choose one of the following: 
1. Delete primaryDOS partition 
2. Delete extended DOS partition 
3. Delete logical DOS drive(s) in the extended DOS partition 
4. Delete NON-DOS partition 

 
Enter choice: [ ] 

 
شخصات درايوهاي منطقي موجود ظاهر شده و سپس پيغام  را انتخاب و وارد مي نمائيم ابتدا م۳حال دستور شماره 

 مبني بر اينکه با حذف درايو مربوطه ، . آن به شکل چشمک زن مي باشد ، ظاهر مي شودwarningزير که کلمه 
 .کليد اطالعات موجود نيز حذف خواهد شد کدام درايو را مي خواهيد حذف کنيد

 . به آن جواب مي دهيمEnterدکمه و زدن ) D يا E(که با وارد کردن نام درايو 

 درايو مربوطه را وارد نمايد که کاربر با وارد (volume label)سپس سيستم از کاربر مي خواهد که نام برچسب 
سپس سيستم )  کنيدEnterاگر برچسب وجود نداشت ، فقط ( به آن جواب مي دهد Enterنمودن نام و زدن کليد 

 . به آن جواب مي دهيمEnter و زدن کليد N ياY ؟ که با تايپ سوال مي کند که آيا مطمئن هستيد

 : درايو مربوطه ، عبارت زير را تايپ مي کندvolume labelبعد از اين عمل سيستم در پائين قسمت 
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Drv       volume label     Mbytes           system      usage 
 D:       Drive deleted 
 E:               Ali                200              unknown     62%  

 
Total extended DOS partition size is [n] Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 

 
WARNING! Data in a deleted logical DOS drive will be lost. 
What drive do you want to delete . . . . . . . . . . . . . . ?  [E] 
Enter volume label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? [ALI               ] 
Are you sure (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? [Y] 

 
 

 حذف نمودن ناحيه ثانوي ۲-۳

 و سپس fdisk از صفحه اصلي ۳ را حذف نمائيم با انتخاب دستور شماره DOSحال مي خواهيم که ناحيه ثانوي 
 . را حذف نمائيمDOS در قسمت حذف ، آماده مي شويم که ناحيه ثانوي ۲دستور شماره 

 اين کار بمانند دستور حذف درايو مي باشد: نکته
Delete Extended DOS partition 

 
Current fixed disk drive:1 

 
Partition    status       type          volume label    Mbytes      system       usage 
C:1               A        PRI  DOS                              [ n ]      unknown       25% 
   2                           EXT DOS                             [m]       unknown       75% 

 
Total disk space is [n] Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 

 
WARNING! Data in a deleted logical DOS drive will be lost 
Do you wish to continue (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . .? [Y] 

 
Extended DOD partition deleted 

  حذف نمودن ناحيه اصلي۳-۳

 ابتدا . را حذف نمائيمDOS ، مي توانيم ناحه اصلي DOSحال که ديگر نه درايو منطقي وجود دارد و نه ناحيه ثانوي 
  را انتخاب مي نمائيم ۱ انتخاب و وارد نموده و سپس دستور شماره fdisk را از صفحه اصلي ۳دستور شماره 

Delete primary DOS partition 
 

Current fixed disk drive:1 
 
Partition    status       type          volume label    Mbytes      system       usage 
C:1               A        PRI  DOS                              [ n ]      FAT16          52% 

 
 
Total disk space is [n] Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 

 
WARNING! Data in a deleted primary  DOS partition will be lost. 
What primarypartition do you want to delete . . . . . . . . . . . . . . ?  [1] 
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Enter volume label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? [ALI               ] 

Are you sure (Y/N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? [Y] 
 
Primary DOS partition deleted 

  از هارد ديسک حذف مي شودDOSبا دنبال کردن و جواب دادن به سواالت سيستم ، ناحيه اصلي 
 
 DOS حذف نمودن ناحيه غير ۴-۳

 ناحيه بندي شده اند براي حذف نمودن اين DOS در هارد ديسک با برنامه اي غير از بعضي مواقع ، نواحي موجود
 را ۴ را اجرا و سپس دستور شماره fdisk از صفحه اصلي ۳ ، بايد ابتدا دستور شماره fdiskناحيه با استفاده از برنامه 

 انتخاب نمائيد ادامه کار دقيقا به مانند حالت عادي است
 

  سيستمنمايش ناحيه بندي -٤

کاربر مي خواهد که وضعيت نواحي و درايوهاي ايجاد شده  بر روي هارد ديسک را مشاهده نمايد با انتخاب دستور 
  مي توانيد مشخصات سيستم را مشاهده نمائيدfdisk از صفحه اصلي ۴شماره 

Display partition information 
 

Current fixed disk drive:1 
 
Partition    status       type          volume label    Mbytes      system       usage 
C:1               A        PRI  DOS                              [ n ]      FAT16          52% 
    2                          EXT  DOS                            [ m ]     FAT16          48% 

 
 
Total disk space is [n] Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 

 
The extended DOS partition contains logical DOS drives. 
Do you want to display the logical drive information (Y/N) . . . . ? [Y] 

را  Enter را انتخاب و Yحال اگر بخواهيد مشخصات درايوهاي منطقي را در ناحيه ثانوي مالحظه نمائيد ، کافيست 
 .زنيدب

 را fdiskممکن است روي کامپيوتر خود دو عدد هارد ديسک داشته باشيد اگر چنين باشد ، وقتي دستور : توضيح
 :ير خواهد بود به شکل زfdiskاجرا نمائيد ، شکل نمايشي صفحه اصلي 

FDISK opions 
 
Current fixed disk drive:1 

 
Choose one of the following: 

 
1. Create DOS partition or logical DOS drive 
2. Set active partition 
3. Delete partition or logical DOS drive 
4. Display partition information 
5. change current fixed disk drive 

 
Enter choice: [1] 
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 . ، کليه نواحي در دو هارد ديسک به شکل تقريبي زير نمايش داده  مي شود۵حال با وارد کردن دستور شماره 
 

Change current fixed disk drive 
 

Disk         Drv              Mbytes                Free             Usage 
1                                   8025                       1                100% 
                  C:               2047 
                  E:               2047 
                  F:               2047 
                 G:               1883 
2                                  1221                         1              100% 
                 D:                171 
                 H:                291 
                  I:                 291 
                  J:                467 

 
(1 Mbyte = 1048576 bytes) 
Enter fixed disk number (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . [1] 

 
 را ۲ يا ۱را انتخاب نمائيد ، کافيست شماره ) ۲ يا هارد ديسک ۱هارد ديسک (اکنون اگر بخواهيد نوع هارد ديسک 

 fdisk را بزنيد از اين لحظه به بعد ، اطالعات مربوط به آن هارد ديسک در صفحه اصلي enterتايپ و سپس کليد 
 .ش داده مي شودنماي

 
وقتي که دو هارد ديسک از قبل تعريف شده را روي کامپيوتري ببنديم ، چه اتفاقي در نامگذاري درايوها رخ : توضيح

 مي دهد؟

فرض کنيد که شما دو عدد هارد ديسک را از روي دو کامپيوتر باز کرده و روي يک کامپيوتر مشخص نصب مي 
 باشد وقتيکه دو هارد ديسک را نصب E وD وCي سه درايو تعريف شده کنيد فرض کنيد که هر هارد ديسک دارا

 :نموده و کامپيوتر را روشن مي کنيد ، نام درايوهاي مربوطه به شکل زير تغيير مي يابد

 )اين مثال ، تذکري است خوب که نامگذاري جديد درايوها را متوجه شويد(

C  هارد اصلي C <-----  

D هارد اصلي <-----  E 

Eارد اصلي  ه<----- F  

 C هارد ثانوي<-----   D 

D  هارد ثانوي<-----  G 

E  هارد ثانوي<----- H 
 
 
 
 


