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 سالم خدمت همه همکاران

 وقتتون بخیر .

 ادامه بررسی کاروفناوریو شروع میکنیم .

 قبل از شروع ازتون میخوام لطفا پشت سیستمهاتون باشید تا بصورت هماهنگ مراحلو با هم انجام بدیم 

گفته شد مونده موضوع ویروس از جلسه پیش  نکات در 12 صفحه از الزم اطالعات از نیمی.  است بعد به 12 صفحه بررسی به قرار امروز

 این صفحه

 ه نظرتون ویروس چی میتونه باشه ؟ب*** 

 تخریب فایلها و برنامه ها میشن بدافزارهایی که باعث -

 ویروس عامل بیماری -

 اطالعات مخرب های برنامه -

موجودات ریزی عمل و فزارهایی دیگ سریع عمل میکنهو نسبت به نرم ا و دارهر افزار بد لقب که هست افزاری نرم ویروس -

 تو دل فایلها و برنامه هاهستندمیکنن...که 

میشه سیستم  ا با لغت ویروس آشنا هستن . میتونین از تعریف همکارمون شروع کنید . ویروس باعث میشه حالمون بد بشه باعثه بچه

 ر توضیحو بدیناز همین چیزی که عامیه و بچه ها میشناسن استفاده کنید تا تخصصی ت بدنیمون اسیب ببینه

 

 ویروس چیست ؟

یابد. ی دیگر راه میای به رایانهشود و از رایانهای است که خود به خود تکثیر میای، برنامهویروس رایانه

ها را آلوده و سالمت آن ها را های میکروبی )بیولوژیکی( که انسانها درست مانند ویروساین نوع ویروس

 ها اختالل ایجاد شود.شوند در کار رایانهکنند، سبب میدیگر سرایت می مختل می کنند و از فردی به فرد

شوند. بعضی از ها میبرند و سبب کندی یا ناکارآمد شدن برنامهبه این صورت که اطالعات را از بین می 

ران ناپذیری منجر شود. کنند؛ اما وجود برخی دیگر ممکن است به مشکالت بزرگ و جبها فقط اختالالت کوچکی ایجاد میویروس

ها گاه ممکن است اطالعات رایانه را به طور کامل پاک کنند یا آن ها را تغییر بدهند، اطالعات موجود در رایانه را سرقت کنند، ویروس

 هایی را ناخواسته به اجرا درآورند یا حتی، رایانه را به طور کامل از کار بیندازند.برنامه

 

 .ته به شرایط کالستون مطالبو در کالس عنوان کنید باز هم تاکید میکنم بس
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 هاویروس انواع

انداز زنند(، خودراهها آسیب میو پرونده هاترین آن ها انگلی یا پارازیتی )که به پوشهها انواع مختلفی دارند که شناخته شدهویروس

(Boot Sectorای به شکلی درمی(، چند ریختی )که در هر رایانه ،)چند بخشی )ترکیبی(، ماکرو و مخفی هستند.آیند 

 ؟ سازنده داره؟  ویروس ها چطوری به وجود میان*** 

  میشن طراحی سازنده های شرکت توسط ها ویروس معموال -

 مه ها مخرب برخی برنامه های دیگه باشهبرنا بعضی هم و سازنده هم باشه ممکنه حالت هردو -

 برای فروش آنتی ویروس ها -

 یکی از اهداف سازندگان میباشدده درآمد زایی -

 درآمدزایی -

 . کند می ایجاد انها خرید جهت دیگر امد در یه هم افزارها نرم کردن نابود -

 داره وجود نویسی برنامه اصول میشه نوشته نویس برنامه توسط که کامپیوتری برنامه نوع یک ویروس -

اصوال بهترین و ماهر ترین برنامه نویس ها هم هکر   البته سازمانی به بستهوا حتی یا باشه کسی هر میتونه که داره نویس برنامه برنامه هر

 میشند  و هم برنامه ویروس ها را می نویسند

 

اسم این عامل  پس تو سیستم هامون مثل بدنمون نیاز به عاملی برای جلوگیری از این گسترش داریم ستحاال وقت مقابله با این ویروسها

 ن اسمو شنیدن ازشون بخواین نظرشونو بگنبچه ها ای.  انتی ویروسه

 ؟ چیه ویروس *** آنتی

 میکنه پیشگیری وحتی...ببره ازبین رو ها ویروس که ....بیماری برابر در میمونه دارویی مثل -

 مثل واکسن -

 (ویروس آنتی) ویروس ضد

کار  به هاویروس برابر در هارایانه از محافظت برای که شودمی گفته هابرنامه از ایمجموعه یا برنامه به که است اصطالحی ویروس ضد

 شود.گرفته می

گردند و در صورت مشاهده از ورودشان به رایانه و ای میهای رایانهها یا کرمها، دنبال ویروسها با بررسی محتوای پوشهاین برنامه

ویروس را پاک کنند. گاه برای پاک کردن ویروس باید گیرند که دهند یا دستور میکنند یا به شما هشدار میاجراشدنشان جلوگیری می

 هایی را که به آن وارد شده، ترمیم کرد.توان خسارتی آلوده را پاک کرد و گاه نیز میپوشه
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 بین که بدیم توضیح باید که برای بچه ها بسیار جذابه ویروس بشید صحبت از هکر ها میشهبه محض اینکه وارد مبحث ویروس و انتی 

 داره وجود رابطه ویروس آنتی و ویروس بودن،تولید نویس بودن،برنامه هکر

 پس چندتا مهارت مربوط به هم هستن  د نباشه وبل زدن آمپول نشناسه، رو ها باشه،دارو دکتر کسی که میمونه این عین

 

 ؟ پس میتونیم اینطوری بگیم که چون شخصی برنامه نویس شده،پس هک کردنم بلده*** 

برنامه نویسان هک کردنو بلد نیستن ولی برای هک کردن الزمه برنامه نویسی بلد باشی و معموال هکر ها تسلط کامل به نحوه  خیر خیلی از

 دستیابی به کد های برنامه نویسی رو دارن .

 یست پس چرا پلیس خودش هکر داره ؟هکر ها مگه کارشون بد ن*** 

 کشورگیری از جاسوسی و حفظ امنیت برای مبارزه و پیش -

 حه دارن و پلیس هم اسلحه دارد...سارقان اسل بعضی وقتا به هک کردن نیاز دارنپلیس هم برای امنیت سیاسی و اجتماعی   -

 . بیننببچها هر دو روی سکه رو الزمه  . بستگی داره برای چی استفاده بشه و به چه اهدافی. یزی بد نیستهرچ

 روسو و هک و هکر آشنا شده باشینفکر کنم به قد کالس با بحث ویروس و انتی وی

 بریم سراغ ادامه بررسی

 

 14صفحه 

 ؟ کجاست و چیه نقاشی برنامه*** 

- Paint و Paint از منوی استارت و قسمتprogram 

 ....all programeتوقسمت -

ی یا ایجاد فایل های نوعی برنامه برای ایجاد تغییر در فایل های تصویر -

 تصویری جدید

 و بزنیممیتونیم تو سرچ اسمش -

به برنامه جذاب برای خود ویندوز که هم میتونه در حد بچه ها سرگرم  -

 ده های حرفه ایکننده باشه و هم استفا

 موسه با کار در بچه کردن پیدا تسلط نقاشی برنامه از استفاده مورد بهترین -

 بسنجیم ودقتش و کنه کار موس با میتونه چقد ببینیم میخوایم نیست مالک چندان نقاشی خود کشیدن -
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. چون دانش اموزا قراره با اولین ابزار ورودی کامپیوتر که ماوس باشه کار کنن . درواقع دست  همینه افزار نرم این انتخاب از هدف.  دقیقا

و با دکمه های ماوس  میکنه فعالیت دستشون انگشتان همینکه بکشن نامناسب و زشت اگر حتی بکشن بدین اجازه پسورزی برای ماوسه 

 شون فن هم یاد بدیم بد نیستبه کنارش در یکمالبته  شده انجام درس هدف شتر آشنا بشن و بتونن اونارو هدایت کننبی

 

 در نرم افزار نقاشی ایجاد فایل 

 . راه ایجاد ؟ استایجاد فایل اولین مرحله *** 

 ایل اجازه ایجاد شدن میخواد دیگهخروج ف دکمه زدن با -

 new دکمه زدن با -

 برای اولین بار الزمه ؟*** 

 دا با باز کردن برنامه شروع میشهخیر ایجاد فایل در ابت

 استفاده میکنیم newید براتون فایل ایجاد شده ولی اگر بخواید فایل های دیگه ایجاد کنید از گزینه باز میکن paint برنامه وقتی

 فعالیت ها تو کتاب جدید در واقع اصلی ترین قسمت تدریس هستن . دونه دونه منتظر تفسیر شما بزرگواران هستم

 

 

 1سوال 

 

 دازه صفحه نقاشی چه باید بکنیم ؟برای تغییر ان*** 

 میکنیم و روی اندازه دلخواه دروپراست رو درگ گوشه پایین سمت  -

 resize and skewگزینه  -

مستطیل  شما میتونی اندازه طول و عرض resize and skew گزینه انتخاب با homeسربرگ 

 زمینتونو انتخاب کنید

. اگر نزنید نمیتونید اندازه های maination aspect ratioتو این پنجره گزینه :  فقط یک نکته

جداگانه وارد کنید و طولی و عرضی به یک اندازه تغییر میکنه که هدف سوال این نیست . پس لطفا 

 بسازید 600در  800 تیک کنارشو بردارید و با خیال راحت صفحه ای 

 پیکسلی یا باشه درصدیو حالتتونو هم دقت کنید  
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 .  بکشن اونا که کنیم معرفی ابزارارو الزمه ولی میدیم قرار خودشون سلیقه به وشکل رسم

 

 ؟ کجان ابزارا***

 کن و ...و پاک  A حرف و سطل و قلم شکل -

بچه خودشون میبینن پس نیازی نیست خودتونو خیلی  ها تو نوار ابزار قسمت باال قلم .رنگ ها . شابلون رو مرور می کنیم home سربرگ

 اذیت کنید . اونو مشتاقن که سریع شروع کنن به کشیدن

مثال  یح کامل تر با انجام هر یک از ابزار ها میدیم. اگر نیاز بود توضاز دانش آموزانه که بلد نیستن  دسته وناینکه مطرح میکنیم برای ا

 مستطیلی انتخاب میکنیم و تغییر اندازه میدیم . رنگش میکنیم و ....

 3سوال 

ت کلیک می کنیم کادری ایجاد میشه که قابل نوشتنه و میشه فون Aروی  -

 و سایز قلم و ... رو تغییر داد

 با این مسیر هرچی میخواین تایپ کنید Aو انتخاب گزینه  toolو اینبار فسمت  home تب هم باز -

 

 کنیم ؟اگر مستطیلی بکشیم چطور بیرونشو فقط رنگ *** 

 یم بعد رنگ زمینه را انتخاب کردروی محیط بیون مستطیل کلیک می کن -

 ب رنگ بیرون مستطیل کلیک می کنیمبعد از کشیدن مستطیل سطل رو از ابزارها انتخاب می کنیم بعد از انتخا -

هنر بچه هاتون حیفه که از بین بره . ذخیره وقت خوردن زنگه.  ون فراموش نکنیدتفریحو تو کالستبازی با رنگهارو بچه ها دوست دارن . 

 فایلو بهشون یادآوری کنین

 لطف میکنید ؟ ذخیره فایل مراح*** 

- File, save as 

 خالص و سیو میدیمو.  پسوندشو و میخواد اسمشو حاال.  سیو میزنیم کنی؟ ذخیره میخوای میپرسه بشه زده که خروج دکمه -

 میزنیم سیو گزینه ماهم بش ذخیره مایلید آیا ک میش پرسیده ازشما کرد شروع پنجره بستن با میش -

 �😂😂� نشه سرد که دفتر چای سراغ برین کنینو اوری یاد بهشون خونشونو عالیتف کافیه حاال همکارا خوب

 

 سوالی هست در خدمتتونم 

 اسم بنویسیم باال پنجرا هم عکس یک فالپی بنفش هست روش بزنیم سیو میش و ازما میخاد ک

 برای بار دوم بله این گزینه خوبیه برای بار اول نیاز به دادن مسیر هست** 
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ه همکارم دیدم که ماه مهر را به فناوری و آبان را به پودمان و کار و دوباره آذر را به فناوری و .... اختصاص امروز در طرح درس ساالن*** 

 ?داده بود/آیا این کار صحیح است

 د درستهبله . با توجه به روند کتاب جدی

 

 ن و شبتون خوشممنونم از همراهیتو


